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ATA FINAL
 
 

Prefeitura Municipal de Tupanciretã
 Secretaria de Administração

Departamento de Compras
 

Pregão Presencial nº 19/2018
 

Às 09:00 do dia 08/05/2018, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Aquisição de um veiculo, tipo caminhão,
seminovo

 Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
 Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

 

Datas Relevantes
Publicado Limite de Impugnação Inicio da Sessão
23/04/2018 08:21 04/05/2018 09:00 08/05/2018 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 Um Caminhão Seminovo, Toco, Ano de Fabricação Não Inferior
A 2012 Conf. Edital 135.000,00 1 UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
23/04/2018 Pp19EditalVeaculoSeminovo

Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001
Um caminhão seminovo,
toco, ano de fabricação não
inferior a 2012 conf. edital

Automoveis Dall Agnol Ltda volkswagen volkswagen 132.900,00 132.900,00

Propostas Enviadas
 0001 - Um caminhão seminovo, toco, ano de fabricação não inferior a 2012 conf. edital

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Automoveis Dall Agnol Ltda 88.679.261/0001-20 08/05/2018 - 13:46:04 volkswagen 134.900,00 Não

Lances Enviados
 0001 - Um caminhão seminovo, toco, ano de fabricação não inferior a 2012 conf. edital

Data Valor CNPJ Situação
08/05/2018 - 13:46:39 134.900,00 (proposta) 88.679.261/0001-20 Válido
08/05/2018 - 13:49:56 132.900,00 88.679.261/0001-20 Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

Intenções de Recurso, Recursos e Contra-Razões
 Prazos

Intenção de Recurso Recurso Contra-Razão
08/05/2018 - 14:00 - -

Chat
Data Apelido Frase

08/05/2018 - 09:06:51 Sistema Credenciado o fornecedor Automoveis Dall Agnol Ltda (88.679.261/0001-20), tendo por representante
Adriano Luiz Dall Agnol.

08/05/2018 - 09:07:10 Sistema Encerrado o credenciamento.
08/05/2018 - 09:07:10 Sistema Iniciada a fase de registro de propostas.

08/05/2018 - 09:46:45 Pregoeiro
em virtude da proposta apresentada pelo empresa credenciada não estar seguindo as condições exigidas
no Edital , ponto 7.2.4 - não indicando a marca do veiculo, a proposta inicial esta desclassificada com
base no art. 48 da Lei.... (CONTINUA)

08/05/2018 - 09:46:45 Pregoeiro
(CONT. 1) 8.666. Mas em virtude de ser o unico participante do certame, se convenciona entre a
Administração e o participante prazo conforme o `PAR` 3º do art. 48 da lei 8.666 a fim de sanar o vicio
constante da proposta inicial...

08/05/2018 - 09:46:45 Pregoeiro
(CONT. 2) considerando os principios da celeridade, economicidade e da eficiencia, para não acarretar
maiores prejuizos para a Administração. Sendo então definido novo prazo para o dia 08 de maio de 2018
as 11:30 para a presentação de...

08/05/2018 - 09:46:45 Pregoeiro (CONT. 3) nova proposta conforme as exigencias do Edital
08/05/2018 - 09:48:02 Pregoeiro sessão suspensa e retomada prevista para as 11:30
08/05/2018 - 11:46:26 Pregoeiro o fornecedor devidamente credenciado apresentou nova proposta conforme especificações do edital
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Maira Daniela de Mattos

Pregoeiro(a)

 
Carlos Augusto Brum de Souza

Autoridade Competente (Ordenador)

 
Vania Vendruscolo

Apoio

 
Automoveis Dall Agnol Ltda - 88.679.261/0001-20

Fornecedor

Data Apelido Frase

08/05/2018 - 11:48:47 Pregoeiro
mas a proposta apresentada não pode ser cadastrada, sendo que o fornecedor não pode então ser
liberado para inicio da fase de lances mediante a impossibilidade por problemas de saude que
acometeram o fornecedor credenciado... (CONTINUA)

08/05/2018 - 11:48:47 Pregoeiro (CONT. 1) representante da empresa

08/05/2018 - 11:50:18 Pregoeiro sessão por ora suspensa para o aguardo de documentação comprobatoria da impossibilidade da
continuidade da participação do fornecedor no certame

08/05/2018 - 13:46:04 Sistema O fornecedor Automoveis Dall Agnol Ltda (88.679.261/0001-20) apresentou proposta no valor unitário de
R$ 134.900,00 para o item 0001.

08/05/2018 - 13:46:16 Sistema A fase do registro de propostas foi encerrada.
08/05/2018 - 13:46:16 Sistema Iniciada a fase de lances.
08/05/2018 - 13:46:39 Sistema O item 0001 foi aberto.
08/05/2018 - 13:48:02 Sistema O item 0001 foi encerrado.
08/05/2018 - 13:48:02 Sistema O item 0001 teve como vencedor Automoveis Dall Agnol Ltda com valor unitário de R$ 134.900,00.
08/05/2018 - 13:49:56 Sistema O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 132.900,00.
08/05/2018 - 13:57:02 Sistema Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Automoveis Dall Agnol Ltda.
08/05/2018 - 13:57:43 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2018 às 14:00.
08/05/2018 - 14:03:00 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

02/07/2018 - 15:45:10 Pregoeiro Atesto que esta anexo a este processo o comprovante de atendimento médico realizado pelo fornecedor
credenciado no dia 08 de maio de 2018, data da realização do certame

02/07/2018 - 15:46:51 Pregoeiro Está anexo a este processo Portaria Nº 24.298 de 09 de maio de 2018 que designa servidores para compor
a Comissão de Avaliação e laudo do Caminhão.

02/07/2018 - 16:03:11 Pregoeiro
Consta anexo a este processo solicitação de prorrogação de prazo, requisitado pelo fornecedor vencedor
em 10 de maio de 2018, em virtude de instalação de caçamba nova, que devera ser feita sob medida para
o caminhão.

02/07/2018 - 16:03:59 Pregoeiro O Pedido de prorrogação de prazo foi deferido em 11 de maio de 2018 pelo Prefeito Municipal.

02/07/2018 - 16:07:33 Pregoeiro Em 08 de junho de 2018 o fornecedor vencedor fez solicitação de prorrogação de prazo, em virtude da
greve a nivel nacional do setor de transportes que causou transtornos em todo país.

02/07/2018 - 16:07:54 Pregoeiro O Pedido de prorrogação de prazo foi deferido em 11 de junho de 2018 pelo Prefeito Municipal.

02/07/2018 - 16:11:37 Pregoeiro Em 18 de junho de 2018 o fornecedor vencedor fez nova solicitação de prorrogação de prazo,em virtude
de, corrigir problema na parte eletronica do caminhão.

02/07/2018 - 16:12:01 Pregoeiro O Pedido de prorrogação de prazo foi deferido em 18 de junho de 2018 pelo Prefeito Municipal.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

 Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

 

 
 


