
Pregão Eletrônico

985791.82020 .1774 .5196 .3570741200

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO POLESINE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2020

Às 13:30 horas do dia 30 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 183/2020 de 09/04/2020, 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 648, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico
- Caminhão Truck/Trucado, 6x2, conforme Edital.. 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: CAMINHÃO
Descrição Complementar: Caminhão basculante truck 6x2, conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 352.475,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 318.800,0000 .

Histórico

Item: 1 - CAMINHÃO

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

05.163.253/0001-08 EMPORIUM
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 352.000,0000 R$ 352.000,0000 29/06/2020
15:38:41

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR 24.280
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão truck/trucado, novo, zero km (ano e fabricação do ano  da
compra), fabricação nacional, original de fábrica; Cabine simples ou superior; cintos de segurança retráteis em tecido;
ar-condicionado  de fábrica;  vidros  elétricos; espelhos e retrovisores  adequados ao  caminhão; tacógrafo  e demais
equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelo CTB; PTB de aproximadamente 23.000 kg; banco do motorista
com suspensão a ar; pintura branca com tinta PU com faixas reflexivas; motor a diesel com potência mínima de 256
cv; tração 6x2 ou superior; câmbio de no mínimo 6 marchas com redução e 01 a ré; direção hidráulica; sistema de
injeção eletrônico; motorização que atenda às normas do EURO V (Proconve P7); suspensor pneumático para eixo
auxiliar; freios de acionamento nas 4 rodas pneumático ou hidráulico servo assistido a ar; freio de estacionamento;
freio motor; instalação de sinaleiras laterais; pneus 275/80R/ 22,5 sem câmaras e mínimo 16 lonas; pneus misto -
liso no eixo direcional e pneus misto - borrachudos eixo da tração e no terceiro eixo; estepe, porta estepe para pneu
instalado na frontal da caixa de carga, acionamento por catraca e braço de carga, triângulo, chave de rodas, macaco
hidráulico  compatível e  extintor  de  incêndio;  caçamba  basculante  com  capacidade  mínima  de  12  m³, medindo
aproximadamente 4,50 m x 2,50 m x 1,10 m (C x L x A), com cantos inferiores arredondados, com pistão frontal;
assoalho em chapa, no mínimo 6,30 mm em toda caçamba; porta traseira com abertura lateral reforçada por costelas
dobradas  em  perfil  U;  porta  traseira  com  travamento  automático;  para-choques  com  faixas  reflexivas  em
conformidade com o  DENATRAN; protetor de cárter e radiador; rádio automotivo  com entrada USB; sirene de ré;
escada lateral; caixa de ferramentas; barrica de água; veículo emplacado e licenciado em nome do município, com os
demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias CONTRAN /DENATRAN). Garantia Mínima de 12
meses sem limite de quilometragem;

32.225.388/0001-15 MATTANA
VEICULOS LTDA

Não Não 1 R$ 352.400,0000 R$ 352.400,0000 23/06/2020
17:49:35

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: TECTOR / 24-280 20/20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão truck/trucado, novo, zero km (ano e fabricação do ano  da
compra), fabricação nacional, original de fábrica; Cabine simples ou superior; cintos de segurança retráteis em tecido;
ar-condicionado  de fábrica;  vidros  elétricos; espelhos e retrovisores  adequados ao  caminhão; tacógrafo  e demais
equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelo CTB; PTB de aproximadamente 23.000 kg; banco do motorista
com suspensão a ar; pintura branca com tinta PU com faixas reflexivas; motor a diesel com potência mínima de 256
cv; tração 6x2 ou superior; câmbio de no mínimo 6 marchas com redução e 01 a ré; direção hidráulica; sistema de
injeção eletrônico; motorização que atenda às normas do EURO V (Proconve P7); suspensor pneumático para eixo
auxiliar; freios de acionamento nas 4 rodas pneumático ou hidráulico servo assistido a ar; freio de estacionamento;
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freio motor; instalação de sinaleiras laterais; pneus 275/80R/22,5 sem câmaras e mínimo 16 lonas; pneus misto - liso
no eixo  direcional e pneus misto - borrachudos eixo  da tração  e no  terceiro  eixo; estepe, porta estepe para pneu
instalado na frontal da caixa de carga, acionamento por catraca e braço de carga, triângulo, chave de rodas, macaco
hidráulico  compatível e  extintor  de  incêndio;  caçamba  basculante  com  capacidade  mínima  de  12  m³, medindo
aproximadamente 4,50 m x 2,50 m x 1,10 m (C x L x A), com cantos inferiores arredondados, com pistão frontal;
assoalho em chapa, no mínimo 6,30 mm em toda caçamba; porta traseira com abertura lateral reforçada por costelas
dobradas  em  perfil  U;  porta  traseira  com  travamento  automático;  para-choques  com  faixas  reflexivas  em
conformidade com o  DENATRAN; protetor de cárter e radiador; rádio automotivo  com entrada USB; sirene de ré;
escada lateral; caixa de ferramentas; barrica de água; veículo emplacado e licenciado em nome do município, com os
demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias CONTRAN /DENATRAN). Garantia de 12 meses
sem limite de quilometragem.

88.616.776/0002-62 MECASUL AUTO
MECANICA SA

Não Não 1 R$ 380.000,0000 R$ 380.000,0000 30/06/2020
08:39:40

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 24/26 6x2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 Caminhão  MERCEDES-BENZ modelo  Atego 2426, truck 6x2 novo,
zero km, ano e modelo 2020/20, fabricação nacional, original de fábrica, Cabine simples; cintos de segurança retráteis
em tecido, ar-condicionado de fábrica, vidros elétricos, espelhos e retrovisores adequados ao caminhão, tacógrafo e
demais equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelo CTB; PTB de aproximadamente 23.000 kg, banco do
motorista com suspensão a ar, pintura branca com tinta PU com faixas reflexivas, motor a diesel com potência de 256
cv, tração 6x2 , câmbio de 6 marchas com redução e 01 a ré, direção hidráulica, injeção eletrônico, motorização que
atenda às normas do EURO V (Proconve P7), e equipado com caçamba basculante de 12 m3

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 29/06/2020
09:10:34

Marca: Mercedes Benz
Fabricante: Mercedes Benz
Modelo / Versão: ATEGO 2426
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão truck/trucado, novo, zero km (ano e fabricação do ano  da
compra), fabricação nacional, original de fábrica; Cabine simples ou superior; cintos de segurança retráteis em tecido;
ar-condicionado  de fábrica;  vidros  elétricos; espelhos e retrovisores  adequados ao  caminhão; tacógrafo  e demais
equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelo CTB; PTB de aproximadamente 23.000 kg; banco do motorista
com suspensão a ar; pintura branca com tinta PU com faixas reflexivas; motor a diesel com potência mínima de 256
cv; tração 6x2 ou superior; câmbio de no mínimo 6 marchas com redução e 01 a ré; direção hidráulica; sistema de
injeção eletrônico; motori-zação que atenda às normas do EURO V (Proconve P7); suspensor pneumático para eixo
auxiliar; freios de acionamento nas 4 rodas pneumático ou hidráulico servo assistido a ar; freio de estacionamento;
freio motor; instalação de sinaleiras laterais; pneus 275/80R/ 22,5 sem câmaras e mínimo 16 lonas; pneus misto -
liso no eixo direcional e pneus misto - borrachudos eixo da tração e no terceiro eixo; estepe, porta estepe para pneu
instalado na frontal da caixa de carga, acionamento por catraca e braço de carga, triângulo, chave de rodas, macaco
hidráulico  compatível e  extintor  de  incêndio;  caçamba  basculante  com  capacidade  mínima  de  12  m³, medindo
aproximadamente 4,50 m x 2,50 m x 1,10 m (C x L x A), com cantos inferiores arredondados, com pistão frontal;
assoalho em chapa, no mínimo 6,30 mm em toda caçamba; porta traseira com abertura lateral reforçada por costelas
dobradas  em  perfil  U;  porta  traseira  com  travamento  automático;  para-choques  com  faixas  reflexivas  em
conformidade com o  DENATRAN; protetor de cárter e radiador; rádio automotivo  com entrada USB; sirene de ré;
escada lateral; caixa de ferramentas; barrica de água; veículo emplacado e licenciado em nome do município, com os
demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias CONTRAN /DENATRAN). Garantia Mínima de 12
meses sem limite de quilometragem;. Modelo: ATEGO 2426 / Fabricante: Mercedes Benz.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000 61.591.459/0001-00 30/06/2020 13:30:29:613

R$ 380.000,0000 88.616.776/0002-62 30/06/2020 13:30:29:613

R$ 352.400,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:30:29:613

R$ 352.000,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:30:29:613

R$ 340.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:52:08:643

R$ 339.800,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:53:13:623

R$ 330.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:53:29:747

R$ 329.800,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:53:42:703

R$ 323.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:53:57:390

R$ 322.800,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:54:46:153

R$ 322.700,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:55:13:697

R$ 322.600,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:55:36:010

R$ 322.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:55:48:033

R$ 321.900,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:56:03:833

R$ 320.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:56:44:100

R$ 319.900,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:57:09:330

R$ 319.500,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:57:26:237

R$ 319.400,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:57:34:127

R$ 319.000,0000 32.225.388/0001-15 30/06/2020 13:57:44:130

R$ 318.800,0000 05.163.253/0001-08 30/06/2020 13:58:12:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto 30/06/2020
13:45:08 Item Aberto.

Encerrado 30/06/2020
14:00:12

Item encerrado.

Aceite
30/06/2020
14:14:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R$ 318.800,0000.

Habilitado 30/06/2020
14:28:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 30/06/2020
13:31:10

SENHORES LICITANTES: BOA TARDE. ESTAMOS INICIANDO NOSSO CERTAME
LICITATÓRIO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2020. EM NOME DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, GOSTARIA DE AGRADECER A
TODOS PELA PARTICIPAÇÃO. EM INSTANTES, O SISTEMA ESTARÁ ABERTO PARA

LANCES.

Pregoeiro 30/06/2020
13:45:08

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

Pregoeiro 30/06/2020
13:45:36

SENHORES LICITANTES: ESTÁ ABERTA A ETAPA DE ENVIO DE LANCES. ESTAMOS
AGUARDANDO POR SUAS MELHORES OFERTAS. CONFORME EDITAL, O LANCE MÍNIMO

A DEDUZIR É DE R$ 100,00

Pregoeiro 30/06/2020
13:48:55

SENHORES LICITANTES: NÃO DEIXEM PARA APRESENTAR SEUS MELHORES LANCES
NO ÚLTIMO INSTANTE.

Sistema 30/06/2020
14:00:12

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/06/2020
14:00:13

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

/admissibilidade".

Pregoeiro 30/06/2020
14:16:00

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - BOA TARDE,
GOSTARÍAMOS DE MELHORAR ESTE VALOR.

05.163.253/0001-08 30/06/2020
14:18:08

Boa tarde Sr. Pregoeiro.

05.163.253/0001-08 30/06/2020
14:19:50

Já chegamos em nosso limite.

Pregoeiro 30/06/2020
14:20:03

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - O SR. CONSEGUE
MELHORAR ESTE VALOR?

Pregoeiro 30/06/2020
14:21:30

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OK. VAMOS ANALISAR
A DOCUMENTAÇÃO.

Sistema 30/06/2020
14:28:21

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 30/06/2020
14:30:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/06/2020 às
14:55:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 30/06/2020 14:28:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
30/06/2020 14:30:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/06/2020 às 14:55:00.

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 14:57 horas do dia 30 de junho de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMIR FERNANDO PIVETTA
Pregoeiro Oficial

JAIR ALBERTO FELICE JUNIOR
Equipe de Apoio
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LUCIAN ROGGIA CEOLIN
Equipe de Apoio

Voltar
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