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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Pregão Eletrônico - 002/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

28/01/2022 18:16 31/01/2022 08:00 08/02/2022 08:15 11/02/2022 08:00 11/02/2022 08:15

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 CAMINHONETE (PICK-UP):
VEICULO TIPO CAMINHONETE NA COR
BRANCA, ZERO KM, CABINE DUPLA QUE
COMPORTE NO MÍNIMO 5 (CINCO)
PASSAGEIROS (INCLUINDO MOTORISTA)
,COM 4 (QUATRO) PORTAS, ULTIMO MODELO
E ANO DE FABRICAÇÃO, COM MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA DE 2,0 TRAÇÃO 4X4,DIREÇÃO
HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE 05 (CINCO)
OU 06 (SEIS) MACHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL,
POTENCIA MÍNIMA DE 170VC OU SUPERIOR,
AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, NAS 04
(QUATRO) RODAS, ACONDICIONADOS,
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA,
DESEMBAÇADOR TRASEIRO, VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS,
TRAVAS ELÉTRICAS, PELÍCULAS EM TODOS
VIDROS (CONFORME A LEGISLAÇÃO EM
VIGOR), APARELHO DE SOM COM RADIO
AM/FM/CD E ENTRADA USB, FARÓIS DE
NEBLINAS PROTETOR DE CÁRTER, TAPETE
DE BORRACHAS INTERIOR, POSSUIR TODOS
OS
ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS
OBRIGATÓRIOS DE ACORDO COM CÓDIGO
NACIONAL DE TRANSITO, ESTAR EM
CONFORMIDADE COM CONTRAN (CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO), GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA
DEFINITIVA DO VEICULO, O VEICULO DEVERÁ
SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LICENCIADO
E EMPLACADO EM NOME DA CONTRATANTE;
CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA CONFORME PREVER A
LEGISLAÇÃO VIGENTE, (CÓDIGO NACIONAL
DE TRANSITO), COM SERVIÇOS DE 1ª, 2ª E 3ª
REVISÃO POR CONTA DA CONTRATADA,
OBEDECENDO O PREVISTO NO MANUAL DO
VEÍCULO.

155.250,00 1 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

28/01/2022 EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 002-2022 - CAMINHONETE - CONV. SEDUC.assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/02/2022 - 09:07 Negociação aberta para o processo
002/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/02/2022 - 09:13 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - CAMINHONETE (PICK-UP):
Veiculo Tipo Caminhonete na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no mínimo 5 (cinco)
passageiros (incluindo motorista) ,com 4 (quatro) portas, ultimo modelo e ano de fabricação, com
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motorização mínima de 2,0 tração 4x4,direção hidráulica, câmbio manual de 05 (cinco) ou 06 (seis)
machas, combustível diesel, potencia mínima de 170vc ou superior, airbag duplo, freios ABS, nas 04
(quatro) rodas, acondicionados, volante com regulagem de altura, desembaçador traseiro, vidros
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, películas em todos vidros (conforme a legislação em
vigor), aparelho de som com radio AM/FM/CD e entrada USB, faróis de neblinas protetor de cárter,
tapete de borrachas interior, possuir todos os acessórios/equipamentos/ferramentas obrigatórios de
acordo com código nacional de transito, estar em conformidade com CONTRAN (conselho nacional de
transito), garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veiculo, o veiculo deverá ser
entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os
equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de transito), com
serviços de 1ª, 2ª e 3ª revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

10/02/2022 -
12:28:45

2021/2022 S10
LS/CHEVROLET

1 250.000,00 250.000,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

Lances Enviados
0000 - CAMINHONETE (PICK-UP):
Veiculo Tipo Caminhonete na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no mínimo 5 (cinco)
passageiros (incluindo motorista) ,com 4 (quatro) portas, ultimo modelo e ano de fabricação, com
motorização mínima de 2,0 tração 4x4,direção hidráulica, câmbio manual de 05 (cinco) ou 06 (seis)
machas, combustível diesel, potencia mínima de 170vc ou superior, airbag duplo, freios ABS, nas 04
(quatro) rodas, acondicionados, volante com regulagem de altura, desembaçador traseiro, vidros
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, películas em todos vidros (conforme a legislação em
vigor), aparelho de som com radio AM/FM/CD e entrada USB, faróis de neblinas protetor de cárter,
tapete de borrachas interior, possuir todos os acessórios/equipamentos/ferramentas obrigatórios de
acordo com código nacional de transito, estar em conformidade com CONTRAN (conselho nacional de
transito), garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veiculo, o veiculo deverá ser
entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os
equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de transito), com
serviços de 1ª, 2ª e 3ª revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.
Data Valor CNPJ Situação

10/02/2022 - 12:28:45 250.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - VALOR FINAL DA PROPOSTA ACIMA DO VALOR
ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E DO VALOR DO CONVÊNIO.
11/02/2022 11:20:38

11/02/2022 - 08:59:23 248.000,00 (lance oculto) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Cancelado - VALOR FINAL DA PROPOSTA ACIMA DO VALOR
ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E DO VALOR DO CONVÊNIO.
11/02/2022 11:20:38

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

11/02/2022 - 11:40 - - - -

0001 - CAMINHONETE (PICK-UP):
Veiculo Tipo Caminhonete na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no
mínimo 5 (cinco) passageiros (incluindo motorista) ,com 4 (quatro) portas, ultimo
modelo e ano de fabricação, com motorização mínima de 2,0 tração 4x4,direção
hidráulica, câmbio manual de 05 (cinco) ou 06 (seis) machas, combustível diesel,
potencia mínima de 170vc ou superior, airbag duplo, freios ABS, nas 04 (quatro)
rodas, acondicionados, volante com regulagem de altura, desembaçador traseiro,
vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, películas em todos vidros
(conforme a legislação em vigor), aparelho de som com radio AM/FM/CD e entrada
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USB, faróis de neblinas protetor de cárter, tapete de borrachas interior, possuir todos
os acessórios/equipamentos/ferramentas obrigatórios de acordo com código nacional
de transito, estar em conformidade com CONTRAN (conselho nacional de transito),
garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veiculo, o veiculo
deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante;
contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente,
(código nacional de transito), com serviços de 1ª, 2ª e 3ª revisão por conta da
contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.

Chat
Data Apelido Frase

11/02/2022 - 08:19:58 Pregoeiro Bom dia Senhores (as) Licitantes.

11/02/2022 - 08:20:15 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/02/2022 - 08:35:20 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/02/2022 - 08:35:20 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

11/02/2022 - 08:35:20 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

11/02/2022 - 08:35:20 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

11/02/2022 - 08:35:20 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

11/02/2022 - 08:36:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/02/2022 - 08:51:11 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

11/02/2022 - 08:58:06 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/02/2022 às 09:03:07.

11/02/2022 - 09:03:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/02/2022 às 09:03:07.

11/02/2022 - 09:03:08 Sistema O item 0001 foi encerrado.

11/02/2022 - 09:07:21 Sistema O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R$ 248.000,00.

11/02/2022 - 09:11:24 Pregoeiro ATENÇÃO: Arrematante, nesse momento será aberto a negociação de preços, solicitamos que reveja seu
preços e nos apresente proposta com o valor máximo igual ou inferior ao valor total do Convênio (valor
descrito no termo de referência), pois caso não cheguemos neste valor, infelizmente não poderei classificar
sua proposta.

11/02/2022 - 09:13:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:13 do dia 11/02/2022.

11/02/2022 - 09:13:28 Sistema Motivo: Negociação de preços conforme determina o Art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

11/02/2022 - 09:15:09 Pregoeiro Caso a licitante necessite de mais tempo para a análise e apresentação de nova proposta, basta solicitar via
negociação.

11/02/2022 - 09:15:56 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: Bom dia Senhor Pregoeiro. Infelizmente, seu estimado esta muito abaixo do valor
real de mercado para um veiculo desse porte, 2.0, 4x4 nosso minimo R$ 260.000,00

11/02/2022 - 09:16:22 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: digo R$ 248.00,00

11/02/2022 - 11:20:38 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado no processo.

11/02/2022 - 11:20:38 Sistema Motivo: VALOR FINAL DA PROPOSTA ACIMA DO VALOR ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E DO
VALOR DO CONVÊNIO.

11/02/2022 - 11:20:38 Sistema O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

11/02/2022 - 11:20:54 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/02/2022 às 11:40.

11/02/2022 - 11:44:15 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro

VALDIVANI MARTINS BARROS
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Apoio

WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio
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