
31/01/2022 14:58 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO @_z -L---I ~_1 
Pregão Eletrônico 

985531.72022 .4724 .4425 .486400000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
NO 00007/2022 

Às 14:00 horas do dia 31 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 640/2021 de 27/12/2021, 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 12, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nO 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: 
Aquisição de rolo compactador vibratório autopropelido .. 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: Trator de baixa velocidade 

Descrição Complementar: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO 
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 520.000,0000 Situação: Cancelado no julgamento 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 % 

Histórico 
Item: 1 - Trator de baixa velocidade 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassifica das) 

CNPJ/CPF Fornecedor M~/EPP Declaração Quantidade 
Equiparada ME/EPP 

33.070.387/0001-01 LIFE Sim Sim 1 
COMERCIO 
E SERVICOS 
- EIRELI 

Valor Global Data/Hora 
Registro 

R$ 800.000,0000 R$ 800.000,0000 31/01/2022 
10:29:33 

Valor Unit. 

Marca: LONKING 
Fabricante: LONKING 
Modelo / Versão: CDM512B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO Peso da 
operacional(kg) 12,000 Capacidade de carregamento Modelo CDM512B Peso distribuÃ...,do na roda traseira (kg) 
6,000 Desempenho da compactaÃ§Ãfo Carga linear estática para o tambor (N/em) 277 Frequência de vibraçãoo 
(Hz) 28 Amplitude nominal (mm) 1.800/0.9mm Força centrífuga (kN) 280/180 Manobrabilidade DiÃ<fmetro do 
tambor (mm) 1,520 Largura do tambor (mm) (W2) 2,120 Espessura do aro do tambor (mm) 25 
Comprimento&#65121;Largura&#65121;Alt':!,ra!mm) _ _ (L&#65121;Wl&~65121;H) 
5,975&#65121;2,260&#65121;3,050 LiberaA§Afo do chAfo mA...,n. (mm) (h) 420 Raio de virada mA...,n. (mm) 
6,500 DistÃ<fncia entre os eixos (r1]m) (L1) 3,135 _Velocidade de viagel!' (krn/n) EnçamiIlhar 1.9/3.3/9.1 }nverêo 
1.9/3.3 Capacidade de inclinaA§Afo 30% A,ngulo da direA§Afo 30A±1AO A,ngulo maior A±10Ao 
EspecificaÃ§ÃEo do pneu 17.5-25 12PR Motor Fabricante Yuchai Modelo YC6B120-T20 ClassificaÃ§ÃEo da 
potÃancia (kW/rpm) 85/2,200 Consumo de cornbustâ-wel mÃ...,n. ( g/KWh ) 235 Capacidade Bateria de 
armazenagem (V/Ah) 12V&#65121;120Ah&#65121;2 Tanque de cornbustâ-ivel ( L) 220 Tanque hidrÃiulico ( L 
) 220 Outros Tipo de unidade Mechanical MecÃ<fnico Sistema de vibraÃ§Ãfo Sistema de vibraÃ§ÃEo hidrÃiulico 
com loop aberto Freio de serviÃ§o Freio acima do Ã31eo no eixo traseiro Freio de estacionamento Eixo flexÃ...,vel 
controlou o freio do tambor 
Porte da empresa: ME/EPP 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
Valor do Lance CNPJ/CPF 
R$ 800.000,0000 33.070.387/0001-01 

Data/Hora Registro 
31/01/202214:00:00:370 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 
Evento 

Encerramento 
análise de 
propostas 

Data Observações 

3~~~6~~~~2 Item com análise de propostas finalizada. 

Abertura 31/01/2022 Item aberto para lances. 
14:05:00 
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Encerramento sem 31/01/2022 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta .. 1-"=;---" 
prorrogação 14:15:01 L-..- 
Encerramento 
etapa aberta 

Encerramento 

Cancelado no 
julgamento 

Troca de Mensagens 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

31/01/2022 14:15:03 Item com etapa aberta encerrada. 

31/01/2022 Item encerrado para lances. 
14:15:03 

31/01/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do valor máximo aceitável, e não 
14:27:24 havendo segundo colocado, entende-se o item como cancelado no julgamento. 

Não existem intenções de recurso para o item 

Data 
31/01/2022 
14:00:00 

31/01/2022 
14:00:17 

31/01/2022 
14:00:21 

31/01/2022 
14:00:24 

31/01/2022 
14:00:28 

31/01/2022 
14:00:31 

31/01/2022 
14:00:35 

31/01/2022 
14:00:39 

31/01/2022 
14:00:44 

31/01/2022 
14:00:48 

31/01/2022 
14:00:52 

31/01/2022 
14:05:00 

31/01/2022 
14:05:00 

31/01/2022 
14:15:01 

31/01/2022 
14:15:03 

31/01/2022 
14:15:06 

31/01/2022 
14:16:01 

31/01/2022 
14: 16:05 

31/01/2022 
14:16:10 

31/01/2022 

Mensagem 
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 18:00. Mantenham-se 
conectados. 

Boa tarde, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão 
eletrônico n.o 07/2022, promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase 
competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente 

licitação. 
É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor todas as 

transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o 
oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. 
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e 

parágrafos do decreto n.o 10.024/2019. 
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, 
devem respeitar o intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em 

desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema. 
Conforme disposição contida no art. 26, §20, do decreto n.o 10.024/2019, o 

fornecedor poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, cabendo ao interessado em 
participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de 
habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio 

posterior de documentação originariamente exigida no edital. 
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 
43, §30, da Lei n.o 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações 

sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada 
a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a 

proposta. 
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.o 10.024/19, o fornecedor que 
não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os fornecedores devem formular seus 

lances com prudência e responsabilidade. 
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e 
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço. 
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no 

sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a 
todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. 

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. 

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

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

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo 
pregoeiro. 

O item 1 está encerrado. 

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

Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em 
atendimento ao art. 38 do decreto nO 10.024/19. 

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que 
o fornecedor não possui o interesse em negociar. 

Senhor fornecedor, está logado? 

Para LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - Senhor fornecedor, está logado? 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Eventos do Pregão 
Evento 

Alteração equipe 

Abertura da sessão 
pública 

Encerramento da 
análise de 
propostas 

Julgamento de 
propostas 

Abertura do prazo 

Fechamento do 
prazo 

14:18:47 
31/01/2022 
14:23:08 

31/01/2022 
14:25:01 

31/01/2022 
14:26:09 

31/01/2022 
14:27:24 

31/01/2022 
14:27:56 

Data/Hora 
26/01/2022 
11:44:49 

31/01/2022 
14:00:00 

31/01/2022 
14:05:00 

31/01/2022 
14:15:06 

31/01/2022 
14:27:24 

31/01/2022 
14:27:56 

Compras.gov.br - O SI TE DE COMPRAS DO GOVERNO 

Para LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - Não havendo manifestação por parte da 
licitante no prazo de 5 minutos, entende-se o não interesse em negociar com a 

administração. 
Como informado, não havendo resposta no prazo de 5 minuto e estando o valor do 
item acima do valor máximo aceitável, entende-se a proposta como desclassificada. 

E, não havendo segundo colocado para o item, considero o mesmo como cancelado no 
julgamento. 

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'. 
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/01/2022 às 

14:58:00. 

Observações 

Abertura da sessão pública 

Etapa de análise de propostas encerrada. 

Início da etapa de julgamento de propostas 

Abertura de prazo para intenção de recurso 

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/01/2022 às 
14:58:00. 

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 14:58 horas do dia 31 de 
janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

=---T-<'~ ~ {)(_AL--- 
ELIPE KAUAN WEBER 

...--..._ KANDIDA MICKELY HOFFMANN 
Equipe de Apoio 

~~~/. 

NILMAEGER ~ 
Equipe de Apoio 

.&J.. Imprimir o 
t;;E!I Relatório 

Voltar 

t 
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