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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Pregão Eletrônico - 50/2021

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

11/02/2022 10:21 14/02/2022 13:00 21/02/2022 15:00 24/02/2022 08:30 24/02/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

16/12/2021 08:00 31/12/2021 18:00 05/01/2022 12:30 05/01/2022 13:00 31/01/2022 08:35 Alexandra de Oliveira Vinco

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

22/12/2021 - 14:00 Impugnação ao edital 27/01/2022 - 09:38 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO EDITAL - VENDA
NOVA DO IMIGRANTE.pdf
Julgamento: Resposta Impugnação
CAÇAMBA.pdf

Conforme em anexo.

Tendo em vista a manifestação do setor requisitante CONHEÇO os termos da impugnação e no mérito NEGAR-LHE provimento.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações
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0001 CAMINHAO CACAMBA TRUCK CAMINHÃO
CAÇAMBA TRUCK, 6X4, REDUZIDO,
TURBINADO, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 300 CV, MÍNIMO DE 06 CILINDROS,
COM PNEUS NOVOS ARO 22.5 RADIAL, SENDO
8 PNEUS BORRACHUDOS NA TRAÇÃO E
DEMAIS MISTOS, CABINE SIMPLES AVANÇADA
METÁLICA SUSPENSA ATRAVÉS DE
AMORTECEDORES E MOLAS EM 4 PONTOS,
ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO NO
ASSOALHO DA CABINE, DE TRÊS LUGARES
SENDO DOIS LUGARES PARA PASSAGEIROS
E UM PARA O MOTORISTA, AR
CONDICIONADO NO INTERIOR DA CABINE
ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO
HIDRÁULICA, RADIO, ESPELHOS
RETROVISORES EXTERNOS BI PARTIDOS
PLANO/CONVEXO, COM REGULAGEM
ELÉTRICA DENTRO DA CABINA, TRAVA
ELÉTRICA NAS PORTAS, VIDRO ELÉTRICO,
ESPELHO RETROVISOR CONVEXO AUXILIAR
NO LADO DIREITO, INJEÇÃO ELETRÔNICA,
TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 10 MARCHAS À
FRENTE E UMA À RÉ, EIXO TRASEIRO COM
CUBO REDUTOR, SISTEMA ELÉTRICO DE 24
VOLTS, FREIO A TAMBOR, A AR COM SISTEMA
ABS (COM ASR E EBD), FREIO MOTOR POR
EXAUSTÃO E OU DESCOMPRESSÃO, BANCO
DO MOTORISTA COM SUSPENSÃO A AR, PBT
LEGAL MÍNIMO 23.000KGS, CAPACIDADE
MÁXIMA TRAÇÃO MÍNIMO DE 40.000KGS,
TACÓGRAFO DIGITAL ATENDENDO AS
PORTARIAS DO INMETRO E DENATRAN E
DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO (CTB). EQUIPADO COM
EQUIPAMENTO TIPO CAÇAMBA DE NO MÍNIMO
12M³, SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO
DOIS CILINDROS DE 7 POLEGADAS, BOMBA
HIDRÁULICA, TOMADA DE FORÇA ACOPLADA,
RESERVATÓRIO DE ÓLEO COM VISOR DE
NÍVEL, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS,
ACIONAMENTO PNEUMÁTICO NA CABINE DO
VEÍCULO, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE
130 BAR, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA
LATERAL (ESTILO PORTEIRA) E TAMBÉM COM
ABERTURA COM ARTICULADA NA PARTE
SUPERIOR QUE DESTRAVA E ABRE
CONFORME BASCULAMENTO. COM PARA-
LAMAS E PARA-BARRO NO PNEUS, PARA
CHOQUE TRASEIRO, PROTETOR CABINE,
SUPORTE DE ESTEPE, PROTETOR DE
CICLISTA NAS LATERAIS, SISTEMA ELÉTRICO,
FAIXAS REFLETIVAS E DEMAIS ITENS
EXIGIDOS CONFORME RESOLUÇÕES DO
CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). TAN

487.500,00 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

15/12/2021 EDITAL.pdf

15/12/2021 ANEXO I.pdf

15/12/2021 Image151221161212.pdf

30/12/2021 Ofício Suspensão.pdf

30/12/2021 Image301221131847.pdf

03/01/2022 Image030122080236.pdf

31/01/2022 edital 50.pdf

31/01/2022 anexo 50.pdf

31/01/2022 diario_oficial_2022-01-31_completo.pdf

31/01/2022 dom_amunes_2022-01-31_completo.pdf

11/02/2022 EDITAL 50 RETIFICADO.pdf

11/02/2022 EDITAL 50 RETIFICADO.pdf

11/02/2022 EDITAL 50 RETIFICADO.pdf

11/02/2022 anexo 50.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

31/01/2022 - 08:35 Republicação do processo

31/01/2022 - 08:43 Republicação concluída
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31/01/2022 - 08:43 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

11/02/2022 - 10:19 Republicação do processo

11/02/2022 - 10:21 Republicação concluída

11/02/2022 - 10:21 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

24/02/2022 - 09:33 Negociação aberta para o processo
50/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 50/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/02/2022 - 09:34 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/02/2022 às 12:05.

24/02/2022 - 14:33 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
24/02/2022 às 15:03, encerrando às 15:08:00.

Propostas Enviadas
0000 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4, reduzido, turbinado, com motor
diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06 cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8
pneus borrachudos na tração e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da cabine, de três
lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o motorista, ar condicionado no interior da
cabine original de fábrica, direção Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos
plano/convexo, com regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão de no mínimo 10
marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor, sistema elétrico de 24 volts, freio a
tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco
do motorista com suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo de
40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Equipado com equipamento tipo
caçamba de no mínimo 12m³, sistema hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba
hidráulica, tomada de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de 130 bar, tampa traseira
com abertura lateral (estilo porteira) e também com abertura com articulada na parte superior que
destrava e abre conforme basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema elétrico, faixas refletivas e
demais itens exigidos conforme resoluções do Contran e demais equipamentos obrigatórios exigidos
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tan
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FIBRA DISTRIBUICAO
LOGISTICA EIRELI

29.887.078/0001-
51

14/02/2022 -
16:23:38

TECTOR 260E30
(6X4)

IVECO / CNH
INDUSTRIAL

1 650.000,00 650.000,00 Sim

VCS IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

38.428.119/0001-
32

24/02/2022 -
08:19:27

TECTOR 260E30 IVECO /
FACCHINE

1 900.000,00 900.000,00 Sim

TRANSFORMAT
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

32.426.859/0001-
53

23/02/2022 -
10:36:30

TECTOR 260E30 IVECO 1 725.000,00 725.000,00 Sim

EMPORIUM
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

05.163.253/0001-
08

23/02/2022 -
17:30:25

CONSTELLATION
31.330

VOLKSWAGEN 1 700.000,00 700.000,00 Não

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

EMPORIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05.163.253/0001-08 90 dias

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.426.859/0001-53 60 dias

FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI 29.887.078/0001-51 90 dias

VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA 38.428.119/0001-32 090 dias

Lances Enviados
0000 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4, reduzido, turbinado, com motor
diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06 cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8
pneus borrachudos na tração e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da cabine, de três
lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o motorista, ar condicionado no interior da
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cabine original de fábrica, direção Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos
plano/convexo, com regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão de no mínimo 10
marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor, sistema elétrico de 24 volts, freio a
tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco
do motorista com suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo de
40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Equipado com equipamento tipo
caçamba de no mínimo 12m³, sistema hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba
hidráulica, tomada de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de 130 bar, tampa traseira
com abertura lateral (estilo porteira) e também com abertura com articulada na parte superior que
destrava e abre conforme basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema elétrico, faixas refletivas e
demais itens exigidos conforme resoluções do Contran e demais equipamentos obrigatórios exigidos
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tan
Data Valor CNPJ Situação

14/02/2022 - 16:23:38 650.000,00 (proposta) 29.887.078/0001-51 - FIBRA
DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Valor acima da média, empresa não consegue a
negociação. 25/02/2022 14:43:20

23/02/2022 - 10:36:30 725.000,00 (proposta) 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Valor acima da média. Empresa não respondeu a
negociação. 02/03/2022 09:27:14

23/02/2022 - 17:30:25 700.000,00 (proposta) 05.163.253/0001-08 - EMPORIUM
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU
A NEGOCIAÇÃO. 25/02/2022 08:31:11

24/02/2022 - 08:19:27 900.000,00 (proposta) 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Cancelado - Valor acima da média, mesmo após negociação de preços.
24/02/2022 14:13:38

24/02/2022 - 09:09:10 699.900,00 32.426.859/0001-53 - TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Valor acima da média. Empresa não respondeu a
negociação. 02/03/2022 09:27:14

24/02/2022 - 09:15:29 649.999,99 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Cancelado - Valor acima da média, mesmo após negociação de preços.
24/02/2022 14:13:38

24/02/2022 - 09:21:11 695.000,00 05.163.253/0001-08 - EMPORIUM
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU
A NEGOCIAÇÃO. 25/02/2022 08:31:11

24/02/2022 - 09:27:47 628.800,00 (lance oculto) 29.887.078/0001-51 - FIBRA
DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI

Cancelado - Valor acima da média, empresa não consegue a
negociação. 25/02/2022 14:43:20

24/02/2022 - 09:28:42 625.000,00 (lance oculto) 05.163.253/0001-08 - EMPORIUM
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU
A NEGOCIAÇÃO. 25/02/2022 08:31:11

24/02/2022 - 09:30:04 620.000,00 (lance oculto) 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Cancelado - Valor acima da média, mesmo após negociação de preços.
24/02/2022 14:13:38

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

24/02/2022 - 14:13:38 VCS IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

38.428.119/0001-32 Item 0001 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4,
reduzido, turbinado, com motor diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06
cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus borrachudos na tração
e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da
cabine, de três lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o
motorista, ar condicionado no interior da cabine original de fábrica, direção
Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos plano/convexo, com
regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão
de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor,
sistema elétrico de 24 volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e
EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco do motorista com
suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo
de 40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Equipado com equipamento tipo caçamba de no mínimo 12m³, sistema
hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada
de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de
130 bar, tampa traseira com abertura lateral (estilo porteira) e também com
abertura com articulada na parte superior que destrava e abre conforme
basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema
elétrico, faixas refletivas e demais itens exigidos conforme resoluções do Contran
e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Tan

Desclassificação: Valor acima da média, mesmo após negociação de preços.
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25/02/2022 - 08:31:11 EMPORIUM COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

05.163.253/0001-08 Item 0001 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4,
reduzido, turbinado, com motor diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06
cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus borrachudos na tração
e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da
cabine, de três lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o
motorista, ar condicionado no interior da cabine original de fábrica, direção
Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos plano/convexo, com
regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão
de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor,
sistema elétrico de 24 volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e
EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco do motorista com
suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo
de 40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Equipado com equipamento tipo caçamba de no mínimo 12m³, sistema
hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada
de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de
130 bar, tampa traseira com abertura lateral (estilo porteira) e também com
abertura com articulada na parte superior que destrava e abre conforme
basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema
elétrico, faixas refletivas e demais itens exigidos conforme resoluções do Contran
e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Tan

Desclassificação: VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.

25/02/2022 - 14:43:20 FIBRA DISTRIBUICAO
LOGISTICA EIRELI

29.887.078/0001-51 Item 0001 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4,
reduzido, turbinado, com motor diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06
cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus borrachudos na tração
e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da
cabine, de três lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o
motorista, ar condicionado no interior da cabine original de fábrica, direção
Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos plano/convexo, com
regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão
de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor,
sistema elétrico de 24 volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e
EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco do motorista com
suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo
de 40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Equipado com equipamento tipo caçamba de no mínimo 12m³, sistema
hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada
de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de
130 bar, tampa traseira com abertura lateral (estilo porteira) e também com
abertura com articulada na parte superior que destrava e abre conforme
basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema
elétrico, faixas refletivas e demais itens exigidos conforme resoluções do Contran
e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Tan

Desclassificação: Valor acima da média, empresa não consegue a negociação.

02/03/2022 - 09:27:14 TRANSFORMAT
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

32.426.859/0001-53 Item 0001 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4,
reduzido, turbinado, com motor diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06
cilindros, com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus borrachudos na tração
e demais mistos, cabine simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da
cabine, de três lugares sendo dois lugares para passageiros e um para o
motorista, ar condicionado no interior da cabine original de fábrica, direção
Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi partidos plano/convexo, com
regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas portas, vidro elétrico,
espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão
de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro com cubo redutor,
sistema elétrico de 24 volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS (com ASR e
EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco do motorista com
suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo
de 40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Equipado com equipamento tipo caçamba de no mínimo 12m³, sistema
hidráulico de no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada
de força acoplada, reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas,
acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de
130 bar, tampa traseira com abertura lateral (estilo porteira) e também com
abertura com articulada na parte superior que destrava e abre conforme
basculamento. Com para-lamas e para-barro no pneus, para choque traseiro,
protetor cabine, suporte de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema
elétrico, faixas refletivas e demais itens exigidos conforme resoluções do Contran
e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Tan

Desclassificação: Valor acima da média. Empresa não respondeu a negociação.

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

02/03/2022 - 10:00 - -
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0001 - CAMINHAO CACAMBA TRUCK Caminhão Caçamba Truck, 6x4, reduzido,
turbinado, com motor diesel, potência mínima de 300 CV, mínimo de 06 cilindros, com
pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus borrachudos na tração e demais mistos,
cabine simples avançada metálica suspensa através de amortecedores e molas em 4
pontos, isolamento térmico/acústico no assoalho da cabine, de três lugares sendo
dois lugares para passageiros e um para o motorista, ar condicionado no interior da
cabine original de fábrica, direção Hidráulica, radio, espelhos retrovisores externos bi
partidos plano/convexo, com regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas
portas, vidro elétrico, espelho retrovisor convexo auxiliar no lado direito, injeção
eletrônica, transmissão de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo traseiro
com cubo redutor, sistema elétrico de 24 volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS
(com ASR e EBD), freio Motor por exaustão e ou descompressão, banco do motorista
com suspensão a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima tração mínimo
de 40.000kgs, tacógrafo digital atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Equipado com equipamento tipo caçamba de no mínimo 12m³, sistema hidráulico de
no mínimo dois cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada de força acoplada,
reservatório de óleo com visor de nível, mangueiras hidráulicas, acionamento
pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho mínima de 130 bar, tampa
traseira com abertura lateral (estilo porteira) e também com abertura com articulada
na parte superior que destrava e abre conforme basculamento. Com para-lamas e
para-barro no pneus, para choque traseiro, protetor cabine, suporte de estepe,
protetor de ciclista nas laterais, sistema elétrico, faixas refletivas e demais itens
exigidos conforme resoluções do Contran e demais equipamentos obrigatórios
exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tan

Chat
Data Apelido Frase

31/01/2022 - 08:34:53 Sistema O processo foi reaberto pelo pregoeiro.

31/01/2022 - 08:34:53 Sistema Motivo: PREGÃO REABERTO.

31/01/2022 - 08:35 Sistema O processo foi republicado em 31/01/2022 às 08:35.

11/02/2022 - 10:18:04 Sistema O processo foi retificado em 11/02/2022 às 10:18.

11/02/2022 - 10:18:04 Sistema Motivo: RETIFICAÇÃO ITEM 5.6 DO EDITAL E 4.1 DO TERMO DE REFERENCIA

11/02/2022 - 10:18:08 Sistema O processo foi retificado em 11/02/2022 às 10:18.

11/02/2022 - 10:18:08 Sistema Motivo: RETIFICAÇÃO ITEM 5.6 DO EDITAL E 4.1 DO TERMO DE REFERENCIA

11/02/2022 - 10:19 Sistema O processo foi republicado em 11/02/2022 às 10:19.

24/02/2022 - 09:06:45 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

24/02/2022 - 09:07:06 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

24/02/2022 - 09:07:06 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.

24/02/2022 - 09:07:06 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.

24/02/2022 - 09:07:06 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.

24/02/2022 - 09:07:06 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.

24/02/2022 - 09:07:15 Pregoeiro SENHORES LICITANTES. Bom dia a todos. As propostas foram abertas. Nesta oportunidade e a título de
colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.
Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse
motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
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24/02/2022 - 09:07:23 Pregoeiro Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores
acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e
informações da Pregoeira.

24/02/2022 - 09:07:36 Pregoeiro Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto
à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.

24/02/2022 - 09:07:38 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

24/02/2022 - 09:07:38 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/02/2022 - 09:07:44 Pregoeiro O lote já está aberto para lances. Peço que ofertem seus melhores preços.

24/02/2022 - 09:22:40 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

24/02/2022 - 09:25:50 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 24/02/2022 às 09:30:50.

24/02/2022 - 09:30:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 24/02/2022 às 09:30:50.

24/02/2022 - 09:30:51 Sistema O item 0001 foi encerrado.

24/02/2022 - 09:33:33 Sistema O item 0001 teve como arrematante VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
620.000,00.

24/02/2022 - 09:33:33 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

24/02/2022 - 09:34:21 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/02/2022 às 12:05.

24/02/2022 - 09:36:01 Pregoeiro Valor médio para o Lote é de R$ 487.500,00.

24/02/2022 - 09:42:11 Sistema O fornecedor VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

24/02/2022 - 09:43:54 F. VCS IMPLEMENTOS ... Negociação Item 0001: Bom dia Senhora Pregoeira, Infelizmente este é o menor valor que podemos ofertar,
o valor solicitado é impossível, levando em consideração ao implemento solicitado, emplacamento,
transporte entre outros.

24/02/2022 - 14:13:38 Sistema O fornecedor VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

24/02/2022 - 14:13:38 Sistema Motivo: Valor acima da média, mesmo após negociação de preços.

24/02/2022 - 14:13:38 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante EMPORIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com lance de R$
625.000,00.

24/02/2022 - 14:13:38 Sistema Para o item 0001, o fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

24/02/2022 - 14:33:57 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FIBRA
DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 24/02/2022 às 15:03, encerrando às
15:08:00.

24/02/2022 - 15:08:03 Sistema O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

24/02/2022 - 15:47:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 24/02/2022.

24/02/2022 - 15:47:57 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MEDIA DE R$ 487.500,00

25/02/2022 - 08:31:11 Sistema O fornecedor EMPORIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

25/02/2022 - 08:31:11 Sistema Motivo: VALOR ACIMA DA MÉDIA, EMPRESA NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.

25/02/2022 - 08:31:11 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI com lance de R$
628.800,00.

25/02/2022 - 08:31:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 25/02/2022.

25/02/2022 - 08:31:44 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA E A ESTAR NEGOCIANDO A MÉDIA DE R$ 487.500,00

25/02/2022 - 09:02:39 F. FIBRA DISTRIBUICA... Negociação Item 0001: Bom dia, senhor pregoeiro(a) o estimado desta prefeitura está inexequível com o
mercado atual, os preços dos veículos continuam subindo consequentemente

25/02/2022 - 14:43:20 Sistema O fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO LOGISTICA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

25/02/2022 - 14:43:20 Sistema Motivo: Valor acima da média, empresa não consegue a negociação.

25/02/2022 - 14:43:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de
R$ 699.900,00.

25/02/2022 - 14:43:50 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:43 do dia 25/02/2022.

25/02/2022 - 14:43:50 Sistema Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO A MEDIA DE R$ 487.500,00

02/03/2022 - 09:27:14 Sistema O fornecedor TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

02/03/2022 - 09:27:14 Sistema Motivo: Valor acima da média. Empresa não respondeu a negociação.

02/03/2022 - 09:27:38 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 02/03/2022 às 10:00.

02/03/2022 - 10:40:30 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro
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LEOCLESIA FILETTI

Apoio

VAUNEIDI MARIA PERTELE CARDOSO

Apoio
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