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Pregão Eletrõnico

986595.12022 5079 .4848 .3743246100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrõnico
NO 00001/2022

As 09:00 horas do dia ll de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 1522/2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei na
l0.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no l0.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo no OI, para
realizar as procedimentos relativos ao Pregão no 00001/2022. Modo de disputa; Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de 02
(duas) retroescavadeira.. 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 licítantes relativamente aos lances
ofertadosrrp

Item: l
Descrição: Retroescavadeira
Descrição Complementar: Retroescavadeíra Peso Vazia: 7.100 KG, Potência Operacional
Mínima Carregadeira; l M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,30 M
Tratamento Diferenciado:
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 687.287,4600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Mínima 79 HP,Capacidade

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 1 - Retroescavadeira
Histórico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas
(As propostas com + na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
Equiparada Declataçao Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

Não Não 2 R$515.000,0000R$1.030.000,000009/03/2022
i n-a i .i c

06.224. 121/0018-41 SHARK
MAQUINAS
PARA
CONSTRUCAO
LIDA

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: CNH
Modelo / Versão: B95
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retroescavadeíra - a Diesel, novo (zero quilómetro/hora), 4 cilindros,
turboalimentada de, no mínimo 4,4L potência bruta maior ou igual a 80hp, com ano de fabricação/modelo igual ou
superior da data da assinatura do Contrato, devidamente documentados e licenciados em nome da Prefeitura Munícípa
de Jaguaríúna.(Conforme ANEXO l do Edital
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.652.882/0007 32 VENEZA

EQUIPAMENTOS
PESADOS S/A

Não Não 2 R$ 560.000,0000 R$ 1.120.000,0000 10/03/2022
18:45:48

Marca: John Deere
Fabricante: John Deere
Modelo / Versão: 310L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento: Retroescavadeira Nova (zero hora), ano de
fabricação/modelo igual ou superior à data de assinatura do contrato; motor a DIESEL 4 cilindros, turboalimentado de,
no mínimo, 4,4L; Potência Bruta mínima de 80 HP; Potência Líquida mínima de 79 HP; Peso operacional mínimo de
7.000kg; Profundidade de escavação mínima de 4.000mm; Com baixa emissão de poluentes, conforme normas e
resoluções vigentes; Tração 4x4; Capacidade de reabastecimento de combustível mínima de 130L; Distância entre
eixos não superior a 2.200mm; Transmissão tipo "Power Shuttle" ou "Power Shift"; Bloqueio do diferencial traseiro
elétrico com acionamento pelo operador; Freio de Serviço a discos em banho de óleo; Freio estacionário independente
do freio de serviço e aplicado na transmissão ou freio acionado por molas e líberado hidraulicamente; Vazão hidráulica
mínima de 100L/mín; Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS (proteção contra capotamento e queda de objetos)
com acesso por ambos os lados; com ar-condicionado e aquecedor, direção hidráulica, assento com suspensão
completamente ajustável, para-sol dianteiro ajustável, alavancas de controle com apoio para o pulso, porta copo,
desembaçador, tomada 12V. tapete de borracha que proteja todo assoalho; cinto de segurança retrátil, cavador e
limpador de para-brisas traseiro e dianteiro, porta luvas com chave; Duas (2) luzes de trabalho dianteiro e duas (2)
luzes de trabalho traseiras, posicionadas no alto da cabine; Luzes de seta e freio; Retrovisores interno e externos;
Dispositivo antivandalísmo dos reservatórios de combustível e óleo hidráulico; Horímetro; Equipamento traseiro
(retroescavadeira): comandado hidraulícamente por meio de duas (2) alavancas de dupla função, profundidade
máxima de escavação de, no mínimo, 4.000 mm, caçamba com dentes para trabalho pesado, com largura mínima de
762 mm (30"), capacidade coroada mínima de 0,26 m3; Equipamento dianteiro (carregadeira): sistema de
basculamento comandado por meio de uma (1) única alavanca e realizado por meio de dois (2) cilindros hidráulicos
paralelos de elevação e dois (2) cilindros hidráulicos paralelos da caçamba podendo ser com pelo menos l cilindro na
carregadeira, com retorna à escavação, nivelamento automático, indicador de nivelamento na cabine, caçamba para
uso geral com lâmina reversível, capacidade mínima de 0,79 m3, capacidade de levantamento da carregadeíra mínima
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de 3.000kgf; A Retroescavadeira possuirá todos os itens e equipamentos de uso obrigatório e atender todas as
normas, leis, portarias e resoluções previstos pelo CONTRAN, DETRAN, DENATRAN e demais órgãos reguladores do
setor; Garantia de 12 meses sem limites de horas. No período da garantia. a empresa. quando solicitada para alguma
ocorrência de avaria do equipamento, atenderá em até 2 (dois) dias úteis, sem nenhum custo para a contratante; A
entrega técnica será realizada no município de Jaguariúna e também serão entregues os manuais de manutenção e
operação e o manual/catálogo de peças da Retroescavadeira, todos em português; A empresa vendedora
disponibilizará, durante o tempo de garantia da máquina, representante concessionário num raio de 200 km do
município de Jaguariúna.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

l0.577.266/0001 55 ROMAO
COMERCIO E
eQuiPAmeNTos
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 700.000,0000 R$ 1.400.000,0000 10/03/2022
16:55:36

Marca: XCMG
Fabricante: XCMG
Modelo / Versão: XT870BR-l
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova (zero hora), ano de fabricação/modelo igual ou superior à data de
assinatura do contrato &#61485; Motor a DIESEL 4 cilindros, turboalimentado de. no mínimo, 4.4L &#61485; Potência
Bruta mínima de 80hp &#61485; Potência Líquida mínima de 79hp &#61485; Peso operacional mínimo de 7.000kg
&#61485; Profundidade de escavação mínima de 4.000mm &#61485; Com baixa emissão de poluentes, conforme
normas e resoluções vigentes &#61485; Tração 4x4 &#61485; Capacidade de reabastecimento de combustível mínima
de 130L &#61485; Distância entre eixos não superior a 2.200mm &#61485; Transmissão tipo "Power Shuttle" ou
Power Shift" &#61485; Bloqueio do diferencial traseiro elétrico com acionamento pelo operador &#61485; Freio de

Serviço a discos em banho de óleo &#61485; Freio estacionário independente do freio de serviço e aplicado na
transmissão ou freio acionado por molas e liberada hídraulicamente; &#61485; Vazão hidráulica mínima de 100L/min
&#61485; Cabine fechada com certificação ROPS/FOPS (proteção contra capotamento e queda de objetos) com acesso
por ambos os lados; com ar-condicionado e aquecedor, direção hidráulica, assento com suspensão completamente
ajustável, para-sol dianteiro ajustável, alavancas de controle com apoio para o pulso, porta copo, desembaçador,
tomada 12V, tapete de borracha que proteja todo assoalho; cinto de segurança retrátíl, lavador e limpador de para-
brisas traseiro e dianteiro, porta luvas com chave &#61485; Duas (2) luzes de trabalho dianteiro e duas (2) luzes de
trabalho traseiras, posicionadas no alto da cabine &#61485; Luzes de seta e freio &#61485; Retrovisores interno e
externos &#61485; Dispositivo antívanda]ismo dos reservatórios de combustíve] e ó]eo hidráu]ico &#6].485; Horímetro
&#61485; Equipamento traseiro (retroescavadeíra): comandado hidraulicamente por meio de duas (2) alavancas de
dupla função, profundidade máxima de escavação de, no mínimo, 4.000mm, caçamba com dentes para trabalho
pesado, com largura mínima de 762mm (30"), capacidade coroada mínima de 0,26m3 &#61485; Equipamento
dianteiro (carregadeira): sistema de basculamento comandado por meio de uma (1) única alavanca e realizado por
meio de dois (2) cilindros hidráulicos paralelos de elevação e dois (2) cilindros hidráulicos paralelos da caçamba
podendo ser com pelo menos l cilindro na carregadeira, com retorna à escavação, nivelamento automático, indicador
de nivelamento na cabine, caçamba para uso geral com lâmina reversível, capacidade mínima de 0,79m3, capacidade
de levantamento da carregadeira mínima de 3.000kgf &#61485; A Retroescavadeira, deverá possuir todos os itens e
equipamentos de uso obrigatório e atender todas as normas, leis, portarias e resoluções previstos pelo CONTRAN,
DETRAN, DENATRAN e demais órgãos reguladores do setor &#61485; Garantia mínima de 12 meses sem limites de
horas. No período da garantia, a empresa, quando solicitada para alguma ocorrência de avaria do equipamento, deverá
atender em até 2 (dois) dias úteis, sem nenhum custo para a contratante. &#61485; A entrega técnica deverá ser
realizada no município de Jaguariúna e. deverá também ser entregue. os manuais de manutenção e operação e o
manual/catálogo de peças da Retroescavadeira, todos em português.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.400.000,0000 l0.577.266/0001-55 11/03/2022 09:00:03:810
R$ 1.120.000,0000 15.652.882/0007-32 11/03/2022 09:00:03:810
R$ 1.030.000,0000 06.224.121/0018-41 11/03/2022 09:00;03:810
R$ 1.029.000,0000 06.224.121/0018-41 11/03/2022 09:02:23:733
R$ 1.028.900,0000 15.652.882/0007-32 11/03/2022 09:13:23:343
R$ 1.020.000,0000 15.652.882/0007-32 11/03/2022 09:18:43:863
R$ 1.027.000,0000 06.224.121/0018-41 11/03/2022 09:20:52:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data

Abertura 119:002022 Item aberto para lances

Observações

Encerramento
etapa aberta 11/0352022 Item com etapa aberta encerrada
Início la
etapa fechada

11/03/2022 Fornecedores convocados para a lo etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1.028.900,0000 e R$
09:15:56 1.400.000,0000.

Encerra mento 11/03/2022 Item encerrado para lances

Encerramento
etapa fechada ti/03/20j2 Item com etapa fechada encerrada

Recusa de
proposta

] ] /03/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A, CNPJ/CPF:
09:43 56 15 652.882/0007-32, pelo melhor lance de R$ 1.Q2Q.00U,0000. Motivo: Valor ofertado acima dos

parâmetros.
11/03/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10:05:18 10.577.266/0001-55, pelo melhor lance de R$ 1.400.000,0000. Motivo: Valor acima dos parâmetros

1 1 rn?rln22 Recusa da proposta. Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
&. n-n c'1;=' 06.224.121/0018-41, pelo melhor lance de R$ 1.027.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima dos

parâmetros.

11/03/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado. Valores ofertados acima dos parâmetros.

Recusa de
proposta

Recusa de
proposta

Cancelado no
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10:06:05

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/03/2022 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática
09:00:03 e todas foram classificadas para a fase de 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.

11/03/2022 0 item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
09:00:05

11/03/2022 A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
09:15:56 1.028.900,0000 e R$ 1.400.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:20:56 do dia 11/03/2022
Pregoeiro 11/03/2022 Senhores, peço para que deem lances

09:17:16
Sistema 11/03/2022 0 fornecedor da proposta no valor de R$ 1.400.000,0000 não enviou

09:20 :57 para o item l

Sistema 11/03/2022 0 item l está encerrado.
09:20:57

Sistema 11/03/2022 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
09:29:16 "Acompanhar Julgamento/ Habilitação/ Admissibílidade

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - BOM DIA
09:31:37

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A PRECISO QUE MELHORE O VALOR
09:31:46

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A O VALOR OFERTADO ESTA ACIMA DOS
09 : 3 1 : 57 PARÂMETROS .

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NO AGUARDO
09:33:29

15.652.882/0007- 11/03/2022 Sr. Pregoeiro, pode nos informar o valor estimado, por gentileza?
32 09:34:26

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - 687.287
09:35:18

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - para as duas máq
09:35:39

15.652.882/0007- 11/03/2022 Nosso melhor valor unitário é 495.000
32 09:36:56

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - o valor esta muito acima dos parâmetros
09:39:03

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - o máximo unitário é de R$ 343.643.73
09:39:36

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A vou tentar negociar com o próximo colocado
09:39:58

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - ok?
09:40:01

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A -?
09:41:15

15.652.882/0007- 11/03/2022 Nosso melhor valor e último lance é 495.000 unitário.
32 09:41:55

15.652.882/0007- 11/03/2022 Cientes, permanecemos a disposição.
32 09:42:08

Pregoeiro 11/03/2022 Para VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A ok
09:43:12

Pregoeiro 11/03/2022 Para SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LIDA - Bom dia, pode melh
09:44:18 ofertado.

Pregoeiro 11/03/2022 Para SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA -?
09:44:21

Pregoeiro 11/03/2022 Para SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LIDA - O valor esta acima dos parâmetros
09:44:33

06.224.121/0018- 11/03/2022 Sr pregoeiro o máximo que conseguimos chegar é R$490.000,00 valor unitário
41 09:45:37

06.224.121/0018- 11/03/2022 pois, pede revisões, emplacamento, e treinamento
41 09:46:43

06.224.121/0018- 11/03/2022 então o valor mínimo unitário R$490.000,00
41 09:47:12

Pregoeiro 11/03/2022 Para SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LIDA - O valoresta acima do máximo
09:47:30 aceitável, vou negociar com o próximo colocado
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Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom diaPregoeiro 11/03/2022
09:47:45

Pregoeiro

Pregoeiro

11/03/2022
C)9:48:13

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - O valor ofertado esta acima dos
parâmetros. Preciso que melhore o valor

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - no aguardo11/03/2022
09:48:54

Pregoeiro 11/03/2022
09:50:39

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
343.643,73

valor máximo unitá rio é de R$

Pregoeiro 11/03/2022
09:52:31

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI A inércia será considerada
desinteresse/ impossibilidade de negociação

Para RO\4AO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
para resposta

Pregoeiro

Pregoeiro

11/03/2022
09;52:55

Fica concedido o prazo de 10 minutos

11/03/2022
10:00:51

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI no aguardo.

Pregoeiro

Sistema

11/03/2022
L0:04:38

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI pode melhorar o valor?

11/03/2022
10:06:05

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: 11/03/2022 às

10:27:00
Pregoeiro 11/03/2022

10:06:54

Eventos do Pregão
Evento

Alteração equipe
Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

22/02/2022 10:33:42

11/03/2022 09:00:03 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 11/03/2022 09:29:16 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 11/03/2022 10:06:05
Fechamento do

prazo

Abertura de prazo para intenção de recurso

11/03/2022 10:06:54 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso 11/03/2022 às 10:27:00

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Fo
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto l0.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar. foi encerrada a sessão às 10;29 horas do dia ll de março de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Equipe de Apoio

Imprimir o
Relato rio

Vcltal'
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