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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2022

 
Às 13:30 horas do dia 23 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 02/2022 de 03/01/2022, 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 131252/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Veículo Automotor, tipo Sedan, com a finalidade de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a ser pago com recurso oriundo de Emenda Parlamentar Impositiva
nº 202000010004417.. 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 Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Combustível: Álcool E Gasolina , Potência:
Mínima De 110 CV, Quantidade Passageiro: 5 UN, Modelo: Sedan , Opcionais: Ar Condicionado E Direção Hidráulica
, Cilindrada: Mínima De 1.7 CM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 79.500,0000 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$ 82.500,0000 e com valor negociado a R$
79.500,0000 .

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
01.692.763/0001-03 PINHEIRO S

VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 84.000,0000 R$ 84.000,0000 22/03/2022
23:48:29

Marca: FIAT 
Fabricante: FCA 
Modelo / Versão: GRAND SIENA 1.4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAND SIENA 1.4 EVO FLEX 4P Especificações: Cilindrada total
(cc): 1368,3 Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3500 rpm Capacidade do porta-malas (litros): 520
Tanque de combustível (litros): 48 Comprimento do veículo (mm): 4290 Largura do veículo (mm): 1700
Altura do veículo (mm): 1507 Entre-Eixos (mm): 2511 Altura do solo (mm): 160 ITENS DE SÉRIE . Alertas de
limite de velocidade e manutenção programada . Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura .
Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura . Ar-condicionado . Bancos com assento
anti-submarining . Bancos dianteiros reclináveis . Barra de proteção nas portas . Bolsa porta-objetos nas
portas dianteiras e traseiras . Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros . Brake light . Calotas
integrais . Capô retrátil com dobradiças de segurança . Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
com regulagem de altura . Cintos de segurança laterais e central traseiros todos retráteis de 3 pontos .
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível . Computador de Bordo (distância,
consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) . Computador de
Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B) . Console central com
porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e1 traseiro) . Conta-giros . Desembaçador do vidro traseiro
temporizado . Direção hidráulica . Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) . Espelho no para-sol
lados motorista e passageiro . Faróis biparábola com máscara negra . Fiat Code 2ª geração . Follow me home
. Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) . Ganchos de fixação de carga no porta-malas .
Hodômetro digital (total e parcial) . HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS
com EBD . Iluminação do porta-malas . Indicador gradual de temperatura da água . Indicador gradual do nível
de combustível . Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa) .
Limpador e lavador do para-brisas com intermitência . Luzes de leitura dianteira com on/off
(redução/aumento gradual de intensidade) . Maçanetas externas na cor do veículo . My Car Fiat (personaliza
várias funções do carro) . Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex . Para-choques na cor do veículo . Porta-luvas
iluminado . Preparação para sistema de som . Relógio digital . Retrovisores externos com comando interno
mecânico . Revestimento externo na coluna central das portas . Tomada 12V . Travas elétricas + Trava



automática das portas a 20 km/h . Válvula antirrefluxo de combustível . Ventilador de 3 velocidades com
recírculo . Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch e antiesmagamento . Alarme . Volante EAS -
Energy Absorbing System . Embreagem com acionamento hidráulico . Rodas de aço estampado e pneus de
Baixa resistência a rolagem com Pneus 175/60 R14 . Tapetes na Cabine . Cor Branca 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.900.062/0001-90 NAVESA
VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 96.900,0000 R$ 96.900,0000 22/03/2022
17:54:37

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: LOGAN ZEN 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ZERO KM 2022, MODELO SEDAN, 5 PORTAS,
CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS , MARCA/MODELO RENAULT LOGAN ZEN 1.0; AR CONDICIONADO,
VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS NÚMERO DE PORTAS: 5 PORTAS NÚMERO DE VÁLVULAS: 12 TIPO
DE MOTOR: 1.0 12V SCE COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL) POTÊNCIA (CV): 79 CV (GASOLINA) /
82 CV (ETANOL) NÚMERO DE CILINDROS: 3 CILINDRADA (CM³): 0999 TIPO DE TRAÇÃO: DIANTEIRA CAIXA
DE CÂMBIO: MECÂNICO NÚMERO DE MARCHAS: 5 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 2.635 ALTURA EXTERIOR:
1.570 COMPRIMENTO EXTERIOR: 4.350 LARGURA EXTERIOR - EXC RETROVISORES: 1.730 CARGA ÚTIL
(KG): 447 VOLUME DO PORTA-MALAS: 510 LITROS COR BRANCO DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO
CONTRAN 
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$ 96.900,0000 16.900.062/0001-90 23/03/2022 13:30:00:460
R$ 84.000,0000 01.692.763/0001-03 23/03/2022 13:30:00:460
R$ 88.900,0000 16.900.062/0001-90 23/03/2022 13:41:42:847
R$ 82.500,0000 01.692.763/0001-03 23/03/2022 13:44:09:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

23/03/2022
13:33:11 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/03/2022
13:41:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem prorrogação

23/03/2022
13:51:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 23/03/2022
13:51:09 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

23/03/2022
13:51:09 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

23/03/2022
13:57:19

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

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

23/03/2022
14:08:18

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

Aceite de
proposta

23/03/2022
14:18:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
01.692.763/0001-03, pelo melhor lance de R$ 82.500,0000. Motivo: O valor foi negociado
ao valor estimado no edital.

Negociação de
valor

23/03/2022
14:19:23

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PINHEIRO S VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 01.692.763/0001-03, pelo melhor lance de R$ 82.500,0000 e com valor
negociado a R$ 79.500,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

23/03/2022
14:19:43

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

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/03/2022
13:30:00

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

Pregoeiro 23/03/2022 • Bom dia senhores licitantes, sou a Jacqueline Campos, Pregoeira Oficial da



13:30:46 Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro 23/03/2022

13:31:09
• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 10/2022,

promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro 23/03/2022

13:31:14
• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves

avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro 23/03/2022

13:31:18
• 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 23/03/2022

13:31:22
• 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 23/03/2022
13:31:27

• 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 23/03/2022

13:31:51
• 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 23/03/2022
13:31:55

• 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 23/03/2022

13:32:00
• 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 23/03/2022

13:32:04
• 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 23/03/2022
13:32:09

• 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 23/03/2022

13:32:12
• Boa sorte a todos!

Pregoeiro 23/03/2022
13:34:33

• IMPORTANTE: 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. Caso as licitantes na fase de lances ou negociação
não conseguirem apresentar proposta de acordo com o estimado, infelizmente a

licitação será fracassada.
Sistema 23/03/2022

13:40:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/03/2022

13:40:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-

se conectados.
Sistema 23/03/2022

13:41:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/03/2022
13:51:01

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

Sistema 23/03/2022
13:51:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 23/03/2022
13:51:10

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

Pregoeiro 23/03/2022
13:54:00

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

Pregoeiro 23/03/2022
13:55:30

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 01. Ressalto que proposta apresentada encontra-
se acima do valor estimado no Edital, qual seja R$ 79.500,00. valor este que é o

máximo aceitável por esta Municipalidade.
01.692.763/0001-

03
23/03/2022
13:55:46

Boa tarde

01.692.763/0001-
03

23/03/2022
13:56:28

Consigo chegar ao valor estimado de R$79.500,00

Pregoeiro 23/03/2022
13:56:43

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Que ótimo..

01.692.763/0001-
03

23/03/2022
13:56:52

obs.: estou ofertando um veiculo com motorização superior ao solicitado e tambem a
pronta entrega.

Pregoeiro 23/03/2022
13:56:55

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 23/03/2022
13:57:00

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 23/03/2022

13:57:19
Senhor fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.692.763/0001-03,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 23/03/2022

14:08:18
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PINHEIRO S VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:

01.692.763/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
01.692.763/0001-

03
23/03/2022
14:08:44

Enviado via sistema.

Pregoeiro 23/03/2022
14:09:25

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - Estou analisando a documentação, logo mais
volto com as decisões. Obrigada

Pregoeiro 23/03/2022
14:18:02

Para PINHEIRO S VEICULOS LTDA - • 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 comprovou atender às exigências
editalícias, ficando a mesma HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº

10/2022.
Pregoeiro 23/03/2022

14:18:10
• 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 23/03/2022
14:18:15

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

Pregoeiro 23/03/2022
14:18:19

• 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 23/03/2022
14:18:23

• 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 23/03/2022

14:18:26
• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Sistema 23/03/2022
14:19:43

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 23/03/2022
14:20:01

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às
14:51:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 10/03/2022
16:21:01

Abertura da
sessão pública

23/03/2022
13:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

23/03/2022
13:40:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

23/03/2022
13:51:10 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/03/2022
14:19:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/03/2022
14:20:01

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às
14:51:00.

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 14:53 horas do dia
23 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

ELIETE ELIAS MOREIRA GOMES



Equipe de Apoio

Voltar   
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