
  

 

 

RAYANE VICARI  
 

  

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO  

EDITAL: 0218/2018    PROCESSO: 1008  

  

Em 25/09/2018, às 14:00 horas, na MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ, sito à Sem logradouro - GUAPORE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se 

o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados 

pelo ato n.º 1694/2017, publicado em 27/12/2017, para os procedimentos inerentes a 

sessão em epígrafe.  

Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, 

TIPO UTILITÁRIO PICK-UP ABERTA, PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

Habilitação: extrassistema 

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação 

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de 

preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de 

disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e 

em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas 

no Edital.  

  

Eventos 

Evento Data / Hora Usuário Observação 

Retorno do edital 

para composição 

12/09/2018 

08:45 

RAYANE 

VICARI 

Alteração em licitação já publicada. 

Motivo: O EDITAL ANEXADO 

ESTÁ ERRADO. 
 

  

Termos de participação 

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os 

termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por 

declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.  

Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E 

ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".  

   

 

  

LOTE: 1 - Veículo automotor, tipo utilitário pick-up aber... 

Homologação 

Pendente.  

  



Resultado 

Pela inexistência de propostas para o lote, em 25/09/2018 14:46 encerrou a sessão 

pública deste lote.  

  

Informações do Lote 

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP  

Início do recebimento de propostas: 

04/09/2018 18:00  

Fim do recebimento de propostas: 

25/09/2018 13:30  

Tempo de disputa: 15 minuto(s)  
Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 

casas decimais  

Ordem dos lances: Decrescente  
Decremento mínimo dos lances: 10,00 

(valor absoluto)  

Situação: Deserto (encerrado)  
 

  

Itens do lote de disputa 

Item: 1 

Descrição: 1079373 - Veículo automotor, tipo utilitário pick-up aberta com cabine 

dupla para no mínimo 04 passageiros, Zero Km, ano de fabricação/modelo 2018/2018 

ou superior, com as seguintes características mínimas: Pintura sólida na cor branca, 

maçanetas externas na cor do veículo, retrovisores elétricos com luzes 

Descrição complementar: Veículo automotor, tipo utilitário pick-up aberta com 

cabine dupla para no mínimo 04 passageiros, Zero Km, ano de fabricação/modelo 

2018/2018 ou superior, com as seguintes características mínimas: Pintura sólida na cor 

branca, maçanetas externas na cor do veículo, retrovisores elétricos com luzes 

indicadoras de direção integradas, para-choque dianteiro com pintura parcial do 

veículo, para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, estribos laterais 

antiderrapantes, protetor de soleiras nas portas, protetor de cárter, barras longitudinais 

de teto, motor de quatro cilindros em linha, 16v, injeção eletrônica, bicombustível com 

potência de 130 CV (gasolina) / 132 CV (etanol), transmissão manual: 5 velocidades à 

frente + 1 ré, banco do motorista com regulagem de altura, volante com regulagem de 

altura e com comandos, tomada tipo 12v, console central para porta objetos, tapetes 

emborrachados (04 unidades), AIR BAG duplo (motorista + passageiro), freios ABS, 

direção hidráulica, ar condicionado, alarme antifurto, trava elétrica nas portas, vidros 

elétricos, tipo verdes climatizados, sensor de estacionamento traseiro, janela traseira 

tipo corrediça, barra de proteção do vidro traseiro, chave tipo canivete com comando 

de abre e fecha, central multimídia original de fábrica, com função de CD/DVD, rádio 

AM/FM, entrada USB, conexão via bluetooth, GPS integrado e câmera traseira de 

estacionamento à ré, sistema de bússola e inclinômetro longitudinal e transversal, 

faróis, tipo biparábola, faróis de profundidade, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 

16, Pneus 205/60 - 16, tanque de combustível de 58 litros, abertura elétrica do bocal de 

abastecimento, indicador digital do nível de combustível, suspenção elevada, 

suspenção traseira com eixo tipo ômega e molas parabólicas longitudinais, sistema de 

bloqueio de diferencial original de fábrica, capacidade de carga de 650 kg, 

compartimento de carga com proteção e ganchos e amarração de carga, capota, tipo 

marítima, comprimento do veículo de 4.471mm X largura do veículo de 1.740mm, 

altura do veículo de 1.648mm, entre-eixos do veículo de 2.753mm e demais acessórios 



exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Garantia mínima total do veículo de 36 

meses. 

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE 

  

Propostas 

Não há propostas para esse lote. 

  

Lances 

Nenhum lance foi dado. 

  

Classificação 

Não há classificados.  

  

Início/Encerramento 

Evento Data / Hora Observação 

Início 25/09/2018 13:31:00 Início da sessão de disputa 

Encerramento 25/09/2018 14:46:04 Encerramento da sessão de disputa 
 

  

Julgamento de Proposta 

Prazos de envio de documentação 

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.  

Resultado do Julgamento de Proposta 

Julgamento pendente.  

  

  

Intenções de Recursos Interpostas 

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso. 

  

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor  

Não há registros de negociação ou convocação. 

  

Eventos do Lote 

Evento Data / Hora Usuário Observação 

Abertura de 

propostas 

25/09/2018 

14:46:04 

RAYANE 

VICARI 

Lote sem propostas 

registradas. 

Encerramento 

manual 

25/09/2018 

14:46:04 

RAYANE 

VICARI 
 

 

  

Troca de Mensagens 

Não há registros de troca de mensagens. 



  

 

 

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas.  

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada 

pelo(a) Pregoeiro(a).  

  

  

  

  

---------------------------------------------- 

RAYANE VICARI 

Pregoeiro(a)  
 

  

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 25/09/2018 14:46 ----------- 
 


