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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrânico
NO 00138/2021

As 09:00 horas do dia 15 de fevereiro 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 499,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00138/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de
02 (dois) Veículos Tipo Hatch. 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 ofertados.

Item: l
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Automóvel Tipo Motor:
114 CV, Modelo: Suv , Opcionais: Direção Hidráulica
Tratamento Diferenciado:
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R$ 114.292.4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances:

1.6 L, Quantidade Portas: 5
Cor: Metálica

Tipo Combustível: Gasolina Potência

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

Item: 1 - Automóvel
Histórico

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada Declaração Quantidade Valor Unit Valor Global Data/Hora

Registro
28.480.709/0001-50 EXPERT

COMERCIO,
SERVICOS E
INTERMEDIACAO
DE NEGOCIOU E

Sim Sim 2 R$ 85.000,0000 R$ 170.000,0000 14/02/2022
15:14:54

Marca: Go1 1.0

Fabricante: Volkswagen
Modelo / Versão: 2021/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo do tipo passeio hatch; Volkswagem Go1 1.0 - zero km;
fabricação nacional ou importada; cor branca; capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas; com 04 (quatro)
portas laterais; combustível: flex (gasolina/etanol); motorização 1.0 a 1.3; tanque de combustível: capacidade
mínima de 50 litros; tipo de direção: hidráulica; câmbio: manual; número de marchas: mínimo de 04 (quatro)
marchas sincronizadas à frente e OI (uma) à ré; freios dotados com sistema ABS; com airbag duplo, ar condicionado
e trio elétrico (vidro, espelho e trava); distância entre eixos: mínima de 2.370 mm. O veículo deverá possuir tapetes
de borracha e os equipamentos de uso obrigatório: extintor de incêndio, macaco, chave de roda. chave de fenda,
triângulo de sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu Deverá possuir garantia de no mínimo 36 (trinta e
seis) meses de linha de montagem fornecido pela empresa vencedora. O veículo deverá portar manual de instruções,
manutenção e do proprietário (todos em língua portuguesa).
Porte da empresa: ME/EPP

24.053.587/0001 65 PROESTE
COMERCIO DE
VEÍCULOS E
PECAS BAURU
LIDA

Não Não 2 R$ 90.000,0000 R$ 180.000,0000 14/02/2022
17:59:55

Marca: RENAUIJ
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão:SANDERO EDITION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo do tipo passeio Ihatch; zero km.
importada; cor branca; capacidade de transporte para 05 (cinco) )eÜ;oas; com 04
combustível: flex (gasolina/etanol); motorização 1.0 a 1.3; tanque de combustível
tipo de direção: hidráulica; câmbio: manual; número de marchas: mínimo
frente e 01 (uma) à ré; freios dotados com sistema ABS; com airbag
espelho e trava); distância entre eixos; mínima de 2.370 mm. O veicula deverá possuir
equipamentos de uso obrigatório: extintor de incêndio, macaco, chave de roda. chave
sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu. Deverá possuir garantia de no mínimo
de linha de montagem fornecido pela empresa vencedora. O veículo deverá portar manual
e do proprietário (todos em língua portuguesa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) \

Ifabrícação nacional
lustro) portas

34 .406 .957/0001 54 JDQ NOVAIS
COMERCIO

Sim Sim 2 R$ 100.000,0000



VAREJISTA DE
VEÍCULOS E
SERVICOS ES

Marca: VO LKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN

Modelo / Versão: GOL 1.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo do tipo passeio hatch; zero km; fabricação nacional ou
rnportada; cor branca; capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas; com 04 (quatro) portas laterais;

combustível: flex (gasolina/etanol); motorização 1.0 a 1.3; tanque de combustível: capacidade mínima de 50 litros;
tipo de direção: hidráulica; câmbio: manual; número de marchas: mínimo de 04 (quatro) marchas sincronizadas à
frente e 01 (uma) à ré; freios dotados com sistema ABS; com airbag duplo, ar condicionado e trio elétrico (vidro,
espelho e trava); distância entre eixos: mínima de 2.370 mm. O veículo deverá possuir tapetes de borracha e os
equipamentos de uso obrigatório: extintor de incêndio, macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de
sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu. Deverá possuir garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses
de linha de montagem fornecido pela empresa vencedora. O veículo deverá portar manual de instruções, manutenção
e do proprietário (todos em língua portuguesa)
Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43 HORUS
COMERCIALE
SERVICOS UDA

Sim Sim 2 R$ 130.000,0000 R$ 260.000,0000 14/02/2022
13:11:22

Marca: HYUNDAI
Fabricante: HYUNDAI
Modelo / Versão: HB20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo do tipo passeio hatch; zero km; fabricação nacional ou
importada; cor branca; capacidade de transporte para 05 (cinco) pessoas; com 04 (quatro) portas laterais;
combustível: flex (gasolina/etanol); motorização 1.0 a 1.3; tanque de combustível: capacidade mínima de 50 litros;
tipo de direção: hidráulica; câmbio: manual; número de marchas: mínimo de 04 (quatro) marchas sincronizadas à
frente e 01 (uma) à ré; freios dotados com sistema ABS; com airbag duplo, ar condicionado e trio elétrico (vidro,
espelho e trava); distância entre eixos: mínima de 2.370 mm. O veículo deverá possuir tapetes de borracha e os
equipamentos de uso obrigatório: extintor de incêndio, macaco, chave de roda, chave de fenda, triângulo de
sinalização e conjunto sobressalente de roda e pneu. Deverá possuir garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses
de linha de montagem fornecido pela empresa vencedora. O veículo deverá portar manual de instruções, manutenção
e do proprietário(todos em língua portuguesa). MARCA: HYUNDAI MODELO: HB20 1.0
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com 'F na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valordo Lance CNPJ/CPF
R$ 260.000,0000

Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000
20.306.945/0001-43
34.406.957/0001-54

15/02/2022 09:00:00:700

R$ 180.000,0000
15/02/2022 09:00:00:700

R$ 170.000,0000
24.053.587/0001-65
28.480.709/0001-50

15/02/2022 09:00:00:700

R$ 169.900,0000 34.406.957/0001-54
15/02/2022 09:00:00:700

R$ 169.890,0000
15/02/2022 09;15:20:797

28.480.709/0001-50
R$ 164.000,0000

15/02/2022 09:24:55:443
34.406.957/0001-54

R$ 169.000,0000
15/02/2022 09:25:51:590

R$ 163.500,0000

24.053.587/0001-65 15/02/2022 09:26:01:450
34.406.957/0001-54

R$ 162.900,0000
15/02/2022 09:28:44:973

28.480.709/0001 50 15/02/2022 09:31:34:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para a item

Eventos do Item
Evento Data

Encerramento
análise de
propostas

Observações

15/02/2022 Item com análise de propostas finalizada

Abe r"tu ra
15/0202022 Item aberto para lances

Encerramento
etapa aberta 15/027:022 Item com etapa aberta encerrada

Início la etapa
fechada

15/02/2022 Fornecedores convocados para a lo etapa fechada apresentaram lance entre R$ 164.000,0000 e R$
09:27:19 169.890,0000.

Encerramento 15/02/2022 Item encerrado para lances

Encerramento
etapa fechada 15/0222022 Item com etapa fechada encerrada

Recusa de
proposta

15/02/2022 recusa da proposta:Fornecedor: EXPERT COMERCIO, SERVICO$ E INTERMEDIA
'09 51 46 E,.CNPJ/CPF; 28.480.709/0001-50, pelo melhor lance de R$ íõ4.900,0000. Moinfrutífera. Valor acima do estimado.

] 5/02/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJlsTA DE VEÍCULOS E SERVICOS ES.
'0g 56 14 CNPJ./CPF: 3.4:406.957/0001-54, pelo melhor lance de R$ 163.500,0000. Motivo: Neqqciaçãoinfrutífera. Valor acima do estimado

:0 DE NEGOCIOU
;o: Negociação

Recusa de
proposta

Recusa de
proposta

15/02/2022 llf.c.Hsa da proposta..Fornecedor: PROESTE COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS BAURt\LTt)e!,
l /u8Ê IÍÉZ CNPJ/CPF: '24.053.587/0001-65, pelo melhor lance de R$ 169.000,0000. Motivo: Vegàçiaçbqo

infrutífera. Valor acima do estimado. Ç\
Cancelado no
julgamento 15/02/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado. Item FRACASlb)<118



Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Sistema
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 18:00. Mantenham-se conectados.
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham se conectados.

15/02/2022
09:00:00

Sistema 15/02/2022
09:10:00

Sistema 15/02/2022
09:10:01

O item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances

Pregoeiro 15/02/2022
09:10:46

Senhores, enviem seus lances

Pregoeiro

Sistema

15/02/2022
09:18:57

Senhores, sigo no aguardo de seus lances

15/02/2022
09:27:19

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
164.000,0000 e R$ 169.890,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:32:19 do dia 15/02/2022
Sistema 15/02/2022

09:32:20
O fornecedor da proposta no valor de R$ 169.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item l.
Sistema

Sistema

15/02/2022
09:32:20

O item l está encerrado

15/02/2022
09;33:32

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

Senhores, bom dualPregoeiro 15/02/2022
09:34:17

Pregoeiro 15/02/2022
09:34:34

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOU E Favor verificar
a possibilidade de negociação.

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS E - Lembrando que
a negociação é necessária, haja vista o valor ofertado estar muito acima do estimado

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOU E - Senhor/ preciso
que a negociação atinja o valor global de R$ 114.292.40. E possível?

Pregoeiro 15/02/2022
09:34:58

Pregoeiro 15/02/2022
09:43:53

28.480.709/0001
50

15/02/2022
09:47:46

Sr Pregoeiro, bom dual O valor estimado está completamente fora de mercado para o
Veículo solicitado, solicito sempre que possível revirar "Estimativa" com base nos últimos
2 meses sobretudo no período que estamos passando de aumentos mensais e sucessivos

pelas Montadoras

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOU E Compreendo.Pregoeiro 15/02/2022
09:48:18

Pregoeiro 15/02/2022
09:48:38

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E iNTERMEDIACAO DE NEGOCIOU E - Sendo assim
não é possível a negociação?

Infelizmente não28.480.709/0001
50

15/02/2022
09:49:24

Pregoeiro 15/02/2022
09:50:18

Para EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS E - Comprendo
Sendo assim, irei recusar a proposta, haja vista a negociação infrutífera.

Para JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVICOS ES - Senhor. é
possível a negociação, atenuando-se à mensagem enviada às 09:43:53.

Infelizmente não conseguimos

Pregoeiro 15/02/2022
09:51:14

34.406.957/0001
54

15/02/2022
09:54:36

Pregoeiro 15/02/2022
09;55;08

Para JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERylCOS ES Senhor?

Pregoeiro 15/02/2022
09:55:36

Para JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJiSTA DE VEÍCULOS E SERVICOS ES /CÕihw-eendo
Sendo assim, irei recusar sua proposta, haja vista o valor estar acirnpído estín:hdo.

Para PROESTE COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS BAURU LIDA - Segíhorf é possívà{ a
negociação, atentando-se à mensagem enviada às 09:4/3:53.

Para PROESTE COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS BAURU LXDK - Senhor?

Pregoeiro 15/02/2022
09:55:55

Pregoeiro 15/02/2022
10:02:09

24.053.587/0001
65

15/02/2022
10:02:13

Bom dias infelizmente não consigo negociar, pois o valor estimado pára aqui»ição.
veículos está muito baixo. \ \

Para PROESTE COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS BAURU LEDA - Compreendo. Sendo
assim, irei recusar sua proposta, haja vista o valor estar acima do estimado.

S

Pregoeiro 15/02/2022
10:06:26

Pregoeiro 15/02/2022
10;08:35

Senhores, considerando as negociações infrutíferas com os 03 melhores colocados e tendo
em vista que o 4o colocado ofertou valor muito acima do dos 03 primeirg$ irei cancelar

item, sendo considerado FRACASSADO, haja vista o valor estar
Sistema

Pregoeiro

15/02/2022
10:09:41

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para regístro de intenção de
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado ' ou 'cancelado

15/02/2022
10:10:21

Foi informado o prazo final para regístro de intenção de recursos:
10:32:00



Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/01/2022 16:58:19

rtura da sessão 15/02/2022 09:00:00 Abertura da sessão públicapuolica '
Encerramento da

análise de
propostas

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

15/02/2022 09:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada

15/02/2022 09;33:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Fechamento do
prazo

15/02/2022 10:09:41 Abertura de prazo para intenção de recurso

15/02/2022 10:10;21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso 15/02/2022 às 10:32:00

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 l0.024 de 20
de setembro de 201.g. Nada mais havendo a declarara foi encerrada a sessão às 10:32 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, cuja

goeiro e Equipe de.Apoio.
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