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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

985905.762022 .10738 .4413 .1167093400

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00076/2022

 
Às 15:02 horas do dia 14 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 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 2382/2022, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de veículo automotor, veículo
ambulância tipo a – simples remoção tipo furgoneta para atender a demanda do fundo municipal de saúde são sebastião do alto.,
tendo em vista Recurso negado porém com desistência do primeiro colocado.

Item: 1
Descrição: Ambulância
Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador:
Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 160.496,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: WW DA SERRA VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 140.400,0000 .

Histórico
Item: 1 - Ambulância

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 13/09/2022
15:02:07 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

14/09/2022
13:51:10

Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0007-87, pelo melhor lance
de R$ 140.000,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação via e-mail.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/09/2022
10:35:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor WW DA SERRA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.438.977/0001-00.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

15/09/2022
13:44:00

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WW DA SERRA VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 20.438.977/0001-00.

Aceite de
proposta

15/09/2022
13:44:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WW DA SERRA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.438.977/0001-00, pelo melhor lance de R$ 140.400,0000.

Habilitação de
fornecedor

15/09/2022
13:44:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WW DA SERRA VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
20.438.977/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/09/2022
15:02:07

Este pregão foi reagendado para 14/09/2022 15:02.

Sistema 13/09/2022
15:02:07

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 14/09/2022
13:52:35

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 15/09/2022 às 10 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das

propostas e documentos de habilitação , bem como, realizarei a negociação de preços, em
atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/2020

Pregoeiro 14/09/2022
13:53:10

e se necessário, diligências do documentos já apresentados.

Pregoeiro 15/09/2022
10:05:44

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o
qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais
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vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens
inicialmente ganhos.

Pregoeiro 15/09/2022
10:05:54

Para WW DA SERRA VEICULOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final
proposta?

Pregoeiro 15/09/2022
10:32:26

Devido a ausência da resposta, entendido a recusa

Pregoeiro 15/09/2022
10:32:35

Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o
prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens

ganhos.
Pregoeiro 15/09/2022

10:35:35
Solicito também a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA emitida pela PGE/RJ, tendo em
vista que a certidão apresentada encontra-se vencida desde o dia 03/09/2022, porém no

dia do certame 29/08/2022 esta certidão estava válida. Desta forma solicito a
apresentação da certidão atualizada

Sistema 15/09/2022
10:35:43

Senhor fornecedor WW DA SERRA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.438.977/0001-00,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 15/09/2022
10:35:53

Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas antes do termino do prazo, através do e-mail

licitação@ssalto.rj.gov.br
Pregoeiro 15/09/2022

12:38:43
A empresa WW DA SERRA VEICULOS LTDA entrou em contato via e-mail solicitando
prorrogação do prazo tendo em vista que não está conseguindo acesso ao sistema.

Pregoeiro 15/09/2022
12:39:50

Conforme item 15.4 do edital: "15.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito
o envio da proposta de preços readequada por meio do e-mail licitacao@ssalto.rj.gov.br. "

Pregoeiro 15/09/2022
12:40:21

Desta forma será aceito via e-mail a proposta de preços readequada e a certidão de divida
ativa solicitada

Pregoeiro 15/09/2022
13:40:56

Foi recebido via e-mail a proposta de preço readequada juntamente com as certidões FGTS
e da Divida Ativa Estadual expedida pela PGE atualizadas e válidas

Pregoeiro 15/09/2022
13:41:38

Foi solicitado e enviado também o print da página de erro ao acesso ao sistema.

Pregoeiro 15/09/2022
13:42:13

Todo o e-mail e a documentação recebida serão impressos e anexados ao processo físico
do pregão 76/2022.

Pregoeiro 15/09/2022
13:42:51

Após a apresentação da documentação solicitada a empresa teve sua proposta de preços
aceita e está declarada habilitada

Pregoeiro 15/09/2022
13:43:17

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da
proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se

que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 15/09/2022

13:43:23
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório,
cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes,

principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos
certames.

Pregoeiro 15/09/2022
13:43:29

Portanto, agora será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será
aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a

legalidade
Pregoeiro 15/09/2022

13:43:34
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO POR

30 MINUTOS.
Sistema 15/09/2022

13:44:00
Senhor fornecedor WW DA SERRA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.438.977/0001-00, o

prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 15/09/2022

13:44:14
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 15/09/2022

13:44:24
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/09/2022 às

14:15:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 13/09/2022
15:02:07

Recurso negado porém com desistência do primeiro colocado. Reagendado para:
14/09/2022 15:02

Abertura do prazo 15/09/2022
13:44:14 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

15/09/2022
13:44:24 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/09/2022 às 14:15:00.

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 14:32 horas do dia 15 de setembro de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
BARBARA MEDEIROS HECHERT 
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio
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