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Pregão Eletrônico

980068.92022 .4872 .4331 .893367036

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00009/2022 (SRP)
 

Às 09:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 002/2021 de 04/01/2022, 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 2022/030109, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de dois (02) veiculos pick up 4x2 para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Administração.. 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 Pick-Up
Descrição Complementar: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Flex , Tipo Direção: Hidráulica , Potência Motor: 120 CV,
Capacidade Passageiro: 5 , Quantidade Portas: 4 , Tipo Tração: 4 X 2 , Cor: Branca , Modelo: 0 (Zero) Km
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 138.308,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Histórico
Item: 1 - Veículo Pick-Up

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
06.911.404/0001-13 SOLUCAO

PLANEJAMENTO
E COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 138.308,0000 R$ 276.616,0000 11/02/2022
11:34:42

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: STRADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Pick-Up VEÍCULO PICAPE 4x2 - Especificação: veículo picape
cabine dupla 4x2, 0km, fabricação 2021 ou superior, 4 portas, air bag lateral, airbag duplo (motorista e passageiro),
alerta de uso do cinto de segurança passageiro, alertas de uso de cinto de segurança do motorista, alça de
segurança lado passageiro, apoia-pé para o motorista, apoios de cabeça com regulagem de altura, apoios de cabeça
traseiros com regulagem de altura, ar-condicionado, cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de
altura, cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos, computador de bordo, console central
com porta-objetos e porta-copos, conta-giros, controle eletrônico de estabilidade, direção hidráulica, e-locker -
controle de tração avançado (tc+), espelho no para-sol lados motorista e passageiro, follow me home, freios abs
com ebd, gancho universal para fixação cadeira criança (isofix), ganchos para amarração de carga na caçamba,
grade de proteção no vidro traseiro, grade frontal na cor preta, hill holder (sistema ativo freio com controle
eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida), hodômetro digital (total e parcial), indicador de
combustível, indicador de troca de marcha, limpador e lavador do para-brisas, luz de iluminação da caçamba, luz de
leitura, luzes de posição diurnas, maçanetas e retrovisores externos na cor preta, moldura dos para-lamas, motor
fire 1.4 8v flex, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, porta objetos nas portas, porta-escadas,
preparação para rádio (cabeamento e chicote), protetor de caçamba, protetor de cárter, retrovisores externos com
comando interno mecânico, roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15´ + pneus 195/65 r15, suspensão elevada,
suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais, tampa da caçamba com nova tecnologia,
tomada 12v, volante com regulagem de altura. Cor branca ou prata, veículo deve ser entregue licenciado. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL
ZUCATELLI
VEICULOS
LTDA

Não Não 2 R$ 138.308,3300 R$ 276.616,6600 09/02/2022
15:55:38

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE 1.4 CABINE DUPLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: veículo picape cabine dupla 4x2, 0km, fabricação 2021 ou superior, 4
portas, air bag lateral, airbag duplo (motorista e passageiro), alerta de uso do cinto de segurança passageiro,
alertas de uso de cinto de segurança do motorista, alça de segurança lado passageiro, apoia-pé para o motorista,
apoios de cabeça com regulagem de altura, apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, ar-condicionado,
cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros (laterais e central)
retráteis de 3 pontos, computador de bordo, console central com porta-objetos e porta-copos, conta-giros, controle
eletrônico de estabilidade, direção hidráulica, e-locker - controle de tração avançado (tc+), espelho no para-sol
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lados motorista e passageiro, follow me home, freios abs com ebd, gancho universal para fixação cadeira criança
(isofix), ganchos para amarração de carga na caçamba, grade de proteção no vidro traseiro, grade frontal na cor
preta, hill holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida),
hodômetro digital (total e parcial), indicador de combustível, indicador de troca de marcha, limpador e lavador do
para-brisas, luz de iluminação da caçamba, luz de leitura, luzes de posição diurnas, maçanetas e retrovisores
externos na cor preta, moldura dos para-lamas, motor fire 1.4 8v flex, para-choque traseiro com estribos
antiderrapantes, porta objetos nas portas, porta-escadas,preparação para rádio (cabeamento e chicote), protetor de
caçamba, protetor de cárter, retrovisores externos com comando interno mecânico, roda em chapa na cor chumbo
5.5 x 15´ + pneus 195/65 r15, suspensão elevada, suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas
longitudinais, tampa da caçamba com nova tecnologia, tomada 12v, volante com regulagem de altura. Cor branca
ou prata, veículo deve ser entregue licenciado. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

27.967.465/0001-72 P G AGUIAR
VIEIRA E CIA
LTDA

Não Não 2 R$ 140.000,0000 R$ 280.000,0000 11/02/2022
15:08:42

Marca: DUSTER OROCH 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: 2021/2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PICAPE 4x2 | | | VEÍCULO PICAPE 4x2 - Especificação:
veículo picape cabine dupla || | 4x2, 0km, fabricação 2021 ou superior, 4 portas, air bag lateral, || | airbag duplo
(motorista e passageiro), alerta de uso do cinto de || | segurança passageiro, alertas de uso de cinto de segurança
do || | motorista, alça de segurança lado passageiro, apoia-pé para o || | motorista, apoios de cabeça com
regulagem de altura, apoios de || | cabeça traseiros com regulagem de altura, ar-condicionado, cintos || | de
segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, || | cintos de segurança traseiros (laterais e central)
retráteis de 3 || | pontos, computador de bordo, console central com porta-objetos e || | porta-copos, conta-giros,
controle eletrônico de estabilidade, || | direção hidráulica, e-locker - controle de tração avançado (tc+), || | espelho
no para-sol lados motorista e passageiro, follow me home, || | freios abs com ebd, gancho universal para fixação
cadeira criança || | (isofix), ganchos para amarração de carga na caçamba, grade de || | proteção no vidro traseiro,
grade frontal na cor preta, hill || | holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia || | nas arrancadas
do veículo em subida), hodômetro digital (total e | | | parcial), indicador de combustível, indicador de troca de
marcha, || | limpador e lavador do para-brisas, luz de iluminação da caçamba, || | luz de leitura, luzes de posição
diurnas, maçanetas e || | retrovisores externos na cor preta, moldura dos para-lamas, motor || | fire 1.4 8v flex,
para-choque traseiro com estribos || | antiderrapantes, porta objetos nas portas, porta-escadas, || | preparação
para rádio (cabeamento e chicote), protetor de || | caçamba, protetor de cárter, retrovisores externos com comando
|interno mecânico, roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15´ + pneus || | 195/65 r15, suspensão elevada,
suspensão traseira com eixo ômega | | | e molas parabólicas longitudinais, tampa da caçamba com nova || |
tecnologia, tomada 12v, volante com regulagem de altura. Cor || | branca ou prata, veículo deve ser entregue
licenciado. 
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$ 140.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 09:00:00:343
R$ 138.308,3300 05.147.384/0001-93 14/02/2022 09:00:00:343
R$ 138.308,0000 06.911.404/0001-13 14/02/2022 09:00:00:343
R$ 135.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 10:02:23:917
R$ 136.000,0000 05.147.384/0001-93 14/02/2022 10:02:26:463
R$ 134.000,0000 05.147.384/0001-93 14/02/2022 10:02:53:187
R$ 132.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 10:03:52:040
R$ 131.500,0000 05.147.384/0001-93 14/02/2022 10:04:52:527
R$ 128.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 10:05:26:453
R$ 127.800,0000 05.147.384/0001-93 14/02/2022 10:07:05:247
R$ 125.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 10:07:21:513
R$ 124.800,0000 05.147.384/0001-93 14/02/2022 10:08:43:773
R$ 124.000,0000 27.967.465/0001-72 14/02/2022 10:10:26:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/02/2022
09:44:59 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 14/02/2022
10:00:00 Item aberto para lances.

Encerramento 14/02/2022
10:12:27 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

14/02/2022
10:12:27 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

14/02/2022
11:04:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF:
27.967.465/0001-72, pelo melhor lance de R$ 124.000,0000. Motivo: Sres. Licitantes em análise da
proposta de preço anexada pela empresa P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, utilizando ao Princípio da
Razoabilidade estamos aceitando a proposta.

Inabilitação
de fornecedor

14/02/2022
13:34:43

Inabilitação de proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.967.465/0001-
72, pelo melhor lance de R$ 124.000,0000. Motivo: Dos Fatos: não atendeu ao item 11 alínea “a”
(declaração de debito do Município de Tracuateua) “g” (ausência da certidão de ações trabalhista) e
não atendimento 11.2.5.10.
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Aceite de
proposta

14/02/2022
13:36:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
05.147.384/0001-93, pelo melhor lance de R$ 124.800,0000.

Inabilitação
de fornecedor

14/02/2022
13:37:30

Inabilitação de proposta. Fornecedor: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
05.147.384/0001-93, pelo melhor lance de R$ 124.800,0000. Motivo: Dos Fatos: não atendeu ao
item 11 alínea “f” alvará “g” (ausência das certidões de infrações trabalhista e certidão de ações
trabalhista) 11.1.3.2 (atestado de capacidade técnica), subitens 11.1.5.1, 11.2.5.5, 11.2.5.6 e
11.2.5.7.

Aceite de
proposta

14/02/2022
13:44:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 06.911.404/0001-13, pelo melhor lance de R$ 138.308,0000.

Inabilitação
de fornecedor

14/02/2022
13:50:43

Inabilitação de proposta. Fornecedor: SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
06.911.404/0001-13, pelo melhor lance de R$ 138.308,0000. Motivo: Dos Fatos: não atendeu ao
item 11 alínea “a”, “d” “g” (ausência das certidões de infrações trabalhista e certidão de ações
trabalhista) 11.1.3.1 (atestado de capacidade técnica), subitens 11.1.5.4, 11.2.5.5, 11.2.5.6 e
11.2.5.10.

Cancelado no
julgamento

14/02/2022
13:56:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Sres. Licitantes estamos cancelando o objeto por não
acudirem empresas habilitadas para o processo. Sendo assim o Processo foi Declarado Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/02/2022
09:00:00

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 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 14/02/2022

10:00:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 14/02/2022

10:00:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/02/2022
10:12:27

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/02/2022
10:12:41

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

Pregoeiro 14/02/2022
11:01:37

Bom dia Sres. Estamos analisando as propostas anexadas no sistema.

Pregoeiro 14/02/2022
11:04:32

Sres. Licitantes em análise da proposta de preço anexada pela empresa P G AGUIAR
VIEIRA E CIA LTDA, utilizando ao Princípio da Razoabilidade estamos aceitando a

proposta.
Pregoeiro 14/02/2022

13:33:05
Sres. Licitante, informamos que após análise dos documentos de habilitação da empresa

AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, foi declarada por esta CPL INABILITADA por não
atendimento ao Edital PE 009-2022.

Pregoeiro 14/02/2022
13:33:21

Dos Fatos: não atendeu ao item 11 alínea “a” (declaração de debito do Município de
Tracuateua) “g” (ausência da certidão de ações trabalhista) e não atendimento 11.2.5.10.

Pregoeiro 14/02/2022
13:35:58

Sres. Licitantes em análise da proposta de preço anexada pela empresa ZUCAVEL
ZUCATELLI VEICULOS LTDA, utilizando ao Princípio da Razoabilidade estamos aceitando a

proposta.
Pregoeiro 14/02/2022

13:36:46
Sres. Licitante, informamos que após análise dos documentos de habilitação da empresa
ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, foi declarada por esta CPL INABILITADA por não

atendimento ao Edital PE 009-2022.
Pregoeiro 14/02/2022

13:37:15
Dos Fatos: não atendeu ao item 11 alínea “f” alvará “g” (ausência das certidões de

infrações trabalhista e certidão de ações trabalhista) 11.1.3.2 (atestado de capacidade
técnica), subitens 11.1.5.1, 11.2.5.5, 11.2.5.6 e 11.2.5.7.

Pregoeiro 14/02/2022
13:44:10

Sres. Licitantes em análise da proposta de preço anexada pela empresa SOLUCAO
PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI, utilizando ao Princípio da Razoabilidade estamos

aceitando a proposta.
Pregoeiro 14/02/2022

13:49:50
Sres. Licitante, informamos que após análise dos documentos de habilitação da empresa
SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI, foi declarada por esta CPL INABILITADA

por não atendimento ao Edital PE 009-2022.
Pregoeiro 14/02/2022

13:50:07
Dos Fatos: não atendeu ao item 11 alínea “a”, “d” “g” (ausência das certidões de

infrações trabalhista e certidão de ações trabalhista) 11.1.3.1 (atestado de capacidade
técnica), subitens 11.1.5.4, 11.2.5.5, 11.2.5.6 e 11.2.5.10.

Pregoeiro 14/02/2022
13:55:55

Sres. Licitantes estamos cancelando o objeto por não acudirem empresas habilitadas
para o processo. Sendo assim o Processo foi Declarado Fracassado.

Sistema 14/02/2022
13:56:37

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 14/02/2022
14:00:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/02/2022 às
14:31:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/02/2022
08:02:01

Abertura da sessão
pública

14/02/2022
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

14/02/2022
10:00:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

14/02/2022
10:12:41 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 14/02/2022
13:56:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

14/02/2022
14:00:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/02/2022 às 14:31:00.

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 14:34 horas do dia 14 de fevereiro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VANDSON OLIVEIRA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

EDINALDO COSTA NASCIMENTO
Equipe de Apoio

JOSE MARIA NEVES DE AVIZ
Equipe de Apoio

MARCELA ANGELITA ALBUQUERQUE CORPES
Equipe de Apoio

Voltar   
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