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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

985531.502022 .21237 .4439 .4858632840

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00050/2022

 
Às 08:30 horas do dia 10 de junho 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 98, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Aquisição de veículos novos (zero km) para utilização nas ações desenvolvidas pela Secretaria de
Saúde do Município de Mercedes - PR, tendo em vista Em face do acolhimento do recurso interposto pela empresa
FANCAR DETROIT LTDA. Retorna-se a fase do certame para realizar a desclassificação da empresa J.C.B. MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA. em virtude de não atender a lei 6.729/79. Após a desclassificação da empresa o certame
segue os ritos tradicionais..

Item: 1
Descrição: Veículo van
Descrição Complementar: Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Direção: Hidráulica , Tipo Carroceria: Monobloco
, Potência Motor: 129 CV, Carga Útil: 1325 KG, Capacidade Passageiro: 16 , Tipo Refrigeração: Ventilação
Regulável , Características Adicionais: Veículo Van S2/02 Portas Dianteiras/01 Porta La-
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 619.224,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: FANCAR DETROIT LTDA, pelo melhor lance de R$ 557.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Veículo van

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 07/06/2022
16:41:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

10/06/2022
08:35:39

Recusa da proposta. Fornecedor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
16.850.663/0001-35, pelo melhor lance de R$ 550.000,0000. Motivo: Fica
desclassificada a proposta em virtude do acolhimento de peça recursal, haja vista que a
empresa deixou de atender os itens 4.1.3 e no item 5.1.1 do edital que previa somente
poderão participar do mesmo o produtor ou o concessionário (distribuidor) do objeto,
nos termos da Lei n.º 6.729/79

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
09:03:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor FANCAR DETROIT LTDA, CNPJ/CPF:
05.677.629/0006-07.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
09:48:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FANCAR DETROIT LTDA,
CNPJ/CPF: 05.677.629/0006-07.

Aceite de
proposta

10/06/2022
09:57:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FANCAR DETROIT LTDA, CNPJ/CPF:
05.677.629/0006-07, pelo melhor lance de R$ 557.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

10/06/2022
09:57:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FANCAR DETROIT LTDA - CNPJ/CPF:
05.677.629/0006-07

Não existem intenções de recurso para o item

 



10/06/2022 10:29 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/4

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/06/2022
16:41:44

Este pregão foi reagendado para 10/06/2022 08:30.

Sistema 07/06/2022
16:41:44

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

Pregoeiro 10/06/2022
08:30:27

Senhores. Muito bom dia.

Pregoeiro 10/06/2022
08:32:28

Em devido ao acolhimento do recurso interposto pela licitante FANCAR DETROIT
LTDA em face da decisão de habilitar a empresa J. C. B. MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS LTDA, retornamos este certame para fase de julgamento de
propostas onde a proposta da licitante será devidamente desclassificada pelas

razões de fato e de direito expostas na decisão da aut. competente.
Pregoeiro 10/06/2022

08:36:15
Deste modo, passo a avaliar a proposta ofertada pela segunda colocada no

certame.
Pregoeiro 10/06/2022

08:45:23
Para FANCAR DETROIT LTDA - Senhor fornecedor, está conectado ?

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
08:46:24

Sim Sr Pregoeiro

Pregoeiro 10/06/2022
08:48:01

Para FANCAR DETROIT LTDA - Infelizmente serei obrigado a desclassificar sua
proposta, em virtude da capacidade do tanque de combustível ser inferior a que

foi solicitada em edital.
Pregoeiro 10/06/2022

08:48:41
Para FANCAR DETROIT LTDA - Haja vista, que no entendimento dos julgadores

o tanque de ARLA 32 não conta como sendo combustível.
05.677.629/0006-

07
10/06/2022
08:49:13

Sr teve retificação neste editalk onde diminuiu para 70 litros

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
08:50:12

Favor conferir retificação do dia 05/05 atraves de nossa impugnação
tempestiva, foi alterado o edital posso inclusive anexar a alteração

Pregoeiro 10/06/2022
08:51:04

Para FANCAR DETROIT LTDA - Perdão, o Sr está correto em sua afirmação.

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
08:51:07

1 – Considerando questionamento encaminhado, a respeito das características
do item que integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se
a descrição técnica constante do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência, do
Edital, que passa a vigorar conforme disposto abaixo: ITEM 01 VEICULO VAN:

Ano/modelo: mínimo 2022. Veículo Novo 0 km. Carr
05.677.629/0006-

07
10/06/2022
08:52:16

Tanque de Combustível com capacidade mínima de 70 litros. Freios a disco com
sistema ABS. Faróis de Neblina. Retrovisores Externos Elétricos. Bagageiro
traseiro. Câmera de ré e sensor de estacionamento. Altura externa mínima:

1,91m; Comprimento total mínimo do veículo: 5998mm. Tapete em capacho.
Iluminação interna. Tomada 12V. Cor: Branca. Películas Protetor

Pregoeiro 10/06/2022
08:52:24

Para FANCAR DETROIT LTDA - De modo então, que se observada a retificação, o
produto ofertado atende a solicitação do município.

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
08:53:35

Essas alterações foram realizadas para podermos participar do certame!

Pregoeiro 10/06/2022
08:53:37

Para FANCAR DETROIT LTDA - Mais uma vez, peço perdão pela equivocada
interpretação.

Pregoeiro 10/06/2022
08:53:52

Para FANCAR DETROIT LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto
10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua

proposta.
05.677.629/0006-

07
10/06/2022
08:57:39

Sr Pregoeiro desculpa mais qual foi nosso ultimo lance?

Pregoeiro 10/06/2022
08:58:20

Para FANCAR DETROIT LTDA - R$ 557.000,00 para os dois veículos.

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
09:01:20

Está bem no limite Sr Pregoeiro nossos valores inclusive após o certame já
obtiveram reajuste, então para dizer que não demos na de desconto vamos

fazer por 556.000,00
Pregoeiro 10/06/2022

09:03:00
Para FANCAR DETROIT LTDA - Excelente. Solicito o envio, no prazo de 2 (duas)
horas, da proposta de preços adequada ao valor negociado, em arquivo único,

por meio da opção enviar anexo do sistema.
Sistema 10/06/2022

09:03:12
Senhor fornecedor FANCAR DETROIT LTDA, CNPJ/CPF: 05.677.629/0006-07,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/06/2022

09:06:39
Para FANCAR DETROIT LTDA - Preciso que o Sr, encaminhe junto com a
proposta reajustada os documentos constantes nos itens 9.9.5 e 9.9.6

Pregoeiro 10/06/2022
09:07:21

Para FANCAR DETROIT LTDA - Haja vista que devido a morosidade do processo
ambas certidões acabaram vencendo.

Sistema 10/06/2022
09:48:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FANCAR DETROIT LTDA, CNPJ/CPF:
05.677.629/0006-07, enviou o anexo para o ítem 1.

05.677.629/0006-
07

10/06/2022
09:49:18

Anexado Sr Pregoeiro. Obrigada desde já
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Pregoeiro 10/06/2022
09:55:42

Para FANCAR DETROIT LTDA - Certo.

Pregoeiro 10/06/2022
09:56:30

A análise da documentação e proposta ajustada de preço da proponente
provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se

que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital
Pregoeiro 10/06/2022

09:56:34
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.

Pregoeiro 10/06/2022
09:56:46

Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos fornecedores, principalmente os
desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos

certames.
Pregoeiro 10/06/2022

09:57:06
Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa

supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será
aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção

recursal.
Pregoeiro 10/06/2022

09:57:13
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o
exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será

aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no
sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.

Pregoeiro 10/06/2022
09:57:17

Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão
para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de

irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro 10/06/2022

09:57:22
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a

próxima.
Sistema 10/06/2022

09:57:35
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 10/06/2022

09:57:48
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/06/2022

às 10:28:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 07/06/2022
16:41:44

Em face do acolhimento do recurso interposto pela empresa FANCAR DETROIT LTDA.
Retorna-se a fase do certame para realizar a desclassificação da empresa J.C.B.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em virtude de não atender a lei 6.729/79. Após
a desclassificação da empresa o certame segue os ritos tradicionais.. Reagendado
para: 10/06/2022 08:30

Abertura do prazo 10/06/2022
09:57:35 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/06/2022
09:57:48 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/06/2022 às 10:28:00.

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
10:28 horas do dia 10 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE KAUAN WEBER 
Pregoeiro Oficial

NILMA EGER
Equipe de Apoio

KANDIDA MICKELY HOFFMANN
Equipe de Apoio

SIDIANE WEISS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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