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Pregão Eletrônico

985531.582021 .6562 .4595 .9289232800

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00058/2021

 
Às 14:00 horas do dia 25 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 050/2021 de 11/01/2021, 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
130, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00058/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escavadeira
hidráulica de esteiras.. 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: Escavadeira hidráulica
Descrição Complementar: Escavadeira hidráulica, tipo rodagem: esteira, potência: 99 hp, comprimento do braço: 2,45
m, largura sapatas esteiras: 700 mm, capacidade carga: 0,80 m3, tipo motor: diesel
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 695.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 675.400,0000 e com valor
negociado a R$ 670.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Escavadeira hidráulica

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
22.087.311/0001-72 YAMADIESEL

COMERCIO DE
MAQUINAS -
EIRELI

Não Não 1 R$ 695.000,0000 R$ 695.000,0000 24/05/2021
16:54:26

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XE215BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica de esteiras. Fabricação nacional. Potência
Líquida de 174 HP; nova (zero hora); motor de 06 (seis) cilindros com injeção eletrônica direta, combustível óleo
diesel; peso operacional de 22.100kg; equipada com caçamba de escavação, com capacidade de 1,20m³; força de
escavação da caçamba de 15.194kgf; braço de escavação comprimento de 2.910mm e lança de 5.680mm de
comprimento; sistema elétrico de 24V; cabine fechada e climatizada com ar condicionado; sistema hidráulico com
fluxo variável; armação do chassi em forma de "x"; sapatas com garras largura de 700mm; espelhos retrovisores
externos; indicadores de temperatura da água de arrefecimento do motor; indicadores do sistema hidráulico;
indicadores de pressão do óleo do motor; indicador do filtro de ar do motor; 02 faróis de trabalho; equipamento
padrão de fábrica. Garantia total de no mínimo 12 (Doze) meses livre de horas trabalhadas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

76.527.951/0001-85 PARANA
EQUIPAMENTOS
S A

Não Não 1 R$ 695.000,0000 R$ 695.000,0000 24/05/2021
18:46:43

Marca: CATERPILLAR 
Fabricante: CATERPILLAR 
Modelo / Versão: 320 - MOTOR DIESEL ATERPILLAR - C7.1 ACERT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavadeira hidráulica de esteiras. Fabricação nacional. Potência
mínima de 158 HP ou equivalente em KW; nova (zero horas); motor de 06 (seis) cilindros com injeção direta de
combustível óleo diesel; peso operacional mínimo de 22.100kg; equipada com caçamba de escavação, com
capacidade mínima de 1,20m³; força de escavação mínima da caçamba de 14.174 kgf; braço de escavação
comprimento mínimo de 2.900mm e lança de no mínimo 5.200mm de comprimento; sistema elétrico de 24V; cabine
fechada e climatizada com ar condicionado; sistema hidráulico com fluxo variável; armação do chassi em forma de
"x"; sapatas com garras largura mínima de 600mm; espelhos retrovisores externos; indicadores de temperatura da
água de arrefecimento do motor; indicadores do sistema hidráulico; indicadores de pressão do óleo do motor;
indicador do filtro de ar do motor; 02 faróis de trabalho; equipamentos padrão de fábrica. 
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
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R$ 695.000,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:00:02:493
R$ 695.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:00:02:493
R$ 694.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:16:19:170
R$ 692.300,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:21:51:887
R$ 690.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:22:11:113
R$ 688.500,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:23:12:407
R$ 685.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:23:26:130
R$ 683.400,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:23:53:110
R$ 682.500,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:24:27:893
R$ 681.200,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:25:12:600
R$ 680.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:25:27:243
R$ 677.000,0000 76.527.951/0001-85 25/05/2021 14:26:48:090
R$ 678.200,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:26:49:407
R$ 678.200,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:26:51:497
R$ 675.400,0000 22.087.311/0001-72 25/05/2021 14:27:55:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

25/05/2021
14:09:36 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 25/05/2021
14:15:52 Item aberto.

Encerramento 25/05/2021
14:29:56 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

25/05/2021
14:29:56 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

25/05/2021
15:39:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72, pelo melhor lance de R$ 675.400,0000 e com valor negociado a
R$ 670.000,0000. Motivo: Valor negociado com fornecedor via chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/05/2021
15:39:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/05/2021
15:52:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YAMADIESEL COMERCIO DE
MAQUINAS - EIRELI, CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72.

Habilitação de
fornecedor

25/05/2021
16:04:39

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI
- CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/05/2021
14:00:02

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 12:00 e entre 13:30 e 17:30. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 25/05/2021
14:01:50

Srs. Fornecedores, boa tarde.

Pregoeiro 25/05/2021
14:02:04

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 58/2021. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 25/05/2021
14:02:15

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os Fornecedores deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 25/05/2021
14:02:28

Compete aos Srs. Fornecedores acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 25/05/2021

14:02:40
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o
ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Mercedes.

Pregoeiro 25/05/2021
14:02:52

Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pelo pregoeiro.
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Pregoeiro 25/05/2021
14:03:00

Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.

Pregoeiro 25/05/2021
14:03:07

Lembrando que estamos em busca da proposta mais vantajosa para a Administração
Municipal, no entanto, tomem muito cuidado com os valores ofertados e com erros de

digitação no ato dos lances, para que isso não se torne um transtorno futuro e os leve a
comprometer-se com uma proposta que não poderá cumprir pelo preço oferecido.

Pregoeiro 25/05/2021
14:03:19

Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no sistema, por favor aguardem.

Sistema 25/05/2021
14:15:52

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 25/05/2021
14:15:52

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

Pregoeiro 25/05/2021
14:16:07

Srs. Fornecedores enviem seus melhores lances.

Sistema 25/05/2021
14:29:56

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/05/2021
14:30:04

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 25/05/2021
14:38:04

Srs. Fornecedores, por favor, aguardem enquanto verifico as propostas e documentos de
habilitação anexadas, bem como o SICAF.

Pregoeiro 25/05/2021
14:57:48

Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Sr. fornecedor, em busca da
proposta mais vantajosa para a administração pública, solicito que o Sr. verifique a

possibilidade de um maior desconto para o item vencido, é possível a redução do valor?
Pregoeiro 25/05/2021

15:00:21
Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Aguardo resposta em 10 minutos.

Pregoeiro 25/05/2021
15:08:23

Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Sr. Fornecedor, por gentileza,
responder ao chat. Conseguimos negociar valores?

22.087.311/0001-
72

25/05/2021
15:08:37

Sr. Pregoeiro, estamos sofrendo com aumentos constantes nos equipamentos rodoviários
devido a alta do aço e demais componentes, entretanto vamos ofertar o valor de R$

675.000,00!
Pregoeiro 25/05/2021

15:14:33
Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Entendo suas colocações, no

entanto, tomando por base o orçamento que fizemos junto a usa empresa em 13 de abril
de 2021, para formalizar nossa base de valores do termo de referencia, tínhamos um

valor bem mais atrativo. Conseguimos chegar mais próximo daquele valor, sendo que o
mesmo tinha validade de 60 dias e estarmos dentro do prazo?

22.087.311/0001-
72

25/05/2021
15:18:58

Justamente, estamos considerando o ultimo reajuste de preços que ocorreu no inicio de
Maio de 2021, entretanto, solicito uns 10 minutos para verificar junto a Diretoria a

possibilidade de um maior desconto.
Pregoeiro 25/05/2021

15:20:02
Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Ok, aguardo.

22.087.311/0001-
72

25/05/2021
15:30:33

Em consulta a Diretoria, realmente ocorreu um orçamento com valor abaixo do ofertado,
entretanto, tratava-se de um lote de maquinas e todas foram faturadas no mês de Abril,

sendo assim, estamos considerando o preço com reajuste de Maio/2021, porém com
intuito de colaborar com o Município de Mercedes vamos ofertar nosso ultimo preço de R$

670.000,00.
Pregoeiro 25/05/2021

15:33:58
Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Ok, muito obrigado.

Pregoeiro 25/05/2021
15:36:15

Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Solicito a proposta reajusta de
acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas.

Pregoeiro 25/05/2021
15:37:19

Para YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - Comunico a todos que a
documentação apresentada pela empresa YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS -

EIRELI, comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Sistema 25/05/2021

15:39:46
Senhor fornecedor YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI, CNPJ/CPF:

22.087.311/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 25/05/2021

15:52:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI,

CNPJ/CPF: 22.087.311/0001-72, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 25/05/2021

16:03:46
Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das

proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-
se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.

Pregoeiro 25/05/2021
16:04:19

Será realizada a HABILITAÇÃO da proponente, e em ato contínuo será aberto o prazo
para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Sistema 25/05/2021
16:04:39

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 25/05/2021
16:04:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/05/2021 às
16:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 25/05/2021 14:00:02 Abertura da sessão pública
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Encerramento da
análise de
propostas

25/05/2021 14:15:52 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 25/05/2021 14:30:04 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 25/05/2021 16:04:39 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 25/05/2021 16:04:56 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/05/2021 às 16:35:00.

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 16:59 horas do dia 25 de maio de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROBERTO SCHAUFELBERGER 
Pregoeiro Oficial

EDSON KNAUL
Equipe de Apoio

NILMA EGER
Equipe de Apoio

JESSICA GABRIELE FINCKLER
Equipe de Apoio

Voltar   
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