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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Agudo
Setor de Licitações e Contratos
Pregão Eletrônico - 47/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

08/10/2021 17:14 08/10/2021 18:00 21/10/2021 23:59 26/10/2021 08:59 26/10/2021 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO,
0KM (ZERO QUILÔMETRO), COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 7 LUGARES, CONFORME ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA.

113.916,66 1 - UND Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/10/2021 47 Veículo APAE.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

26/10/2021 - 09:36 Negociação aberta para o processo
47/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 47/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/10/2021 - 09:37 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2021 às 13:00.

Propostas Enviadas
0000 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com capacidade mínima para 7
lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Sponchiado Jardine
Veiculos

00.485.542/0001-
00

25/10/2021 -
21:48:40

SPIN 1.8
PREMIER AT
(R7G) -7
LUGARES

GM/CHEVROLET 1 140.000,00 140.000,00 Não

PEDRAGON AUTOS
LTDA

03.935.826/0001-
30

25/10/2021 -
13:57:50

SPIN PREMIER
1.8

CHEVROLET/GM 1 133.327,00 133.327,00 Não

NICOLA VEICULOS
LTDA

89.342.497/0019-
69

26/10/2021 -
08:54:38

Mini Van 7
Lugares Spin 1.8

GM/Chevrolet 1 132.270,00 132.270,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Sponchiado Jardine Veiculos 00.485.542/0001-00 60 dias

PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 60 dias

NICOLA VEICULOS LTDA 89.342.497/0019-69 060 dias

Lances Enviados
0000 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com capacidade mínima para 7
lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.
Data Valor CNPJ Situação
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25/10/2021 - 13:57:50 133.327,00 (proposta) 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON
AUTOS LTDA

Cancelado - A empresa cotou o modelo Spin Premier, sendo que a
mesma não atende o edital. 27/10/2021 16:43:49

25/10/2021 - 21:48:40 140.000,00 (proposta) 00.485.542/0001-00 - Sponchiado
Jardine Veiculos

Cancelado - Por ter cotado veículo em desacordo com o edital.
26/10/2021 16:05:58

26/10/2021 - 08:54:38 132.270,00 (proposta) 89.342.497/0019-69 - NICOLA
VEICULOS LTDA

Cancelado - Valor excessivo em relação ao valor de referência e em
comparação ao valor fornecido por esta empresa, quando da formação
do valor de referência. 27/10/2021 16:41:52

26/10/2021 - 09:31:08 130.980,00 (lance oculto) 00.485.542/0001-00 - Sponchiado
Jardine Veiculos

Cancelado - Por ter cotado veículo em desacordo com o edital.
26/10/2021 16:05:58

26/10/2021 - 11:48:59 120.980,00 00.485.542/0001-00 - Sponchiado
Jardine Veiculos

Cancelado - Por ter cotado veículo em desacordo com o edital.
26/10/2021 16:05:58

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/10/2021 - 16:05:58 Sponchiado Jardine Veiculos 00.485.542/0001-00 Item 0001 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com
capacidade mínima para 7 lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.

Desclassificação: Por ter cotado veículo em desacordo com o edital.

27/10/2021 - 16:41:52 NICOLA VEICULOS LTDA 89.342.497/0019-69 Item 0001 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com
capacidade mínima para 7 lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.

Desclassificação: Valor excessivo em relação ao valor de referência e em comparação ao valor fornecido por esta empresa, quando da formação do valor de referência.

27/10/2021 - 16:43:49 PEDRAGON AUTOS LTDA 03.935.826/0001-30 Item 0001 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com
capacidade mínima para 7 lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.

Desclassificação: A empresa cotou o modelo Spin Premier, sendo que a mesma não atende o edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

27/10/2021 - 17:15 - - - -

0001 - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0Km (zero quilômetro), com capacidade
mínima para 7 lugares, conforme ANEXO I – Termo de Referência.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

00.485.542/0001-00 -
Sponchiado Jardine Veiculos

26/10/2021 - 19:53:57 Prezada Sra.
Verificamos que foi solicitado no Edital: “Altura do veículo de Altura mínima total
1,689 mm; “ Enquanto que o modelo PREMIER AT ofertado possui 1,609mm, ou
seja, 0,08 mm. Dessa forma, requereremos nossa reclassificação pois nos
comprometemos entregar o modelo ACTIV7 que possui a altura solicitada, nas
mesmas condições de nossa oferta.

Indeferido

Justificativa: A intenção de recurso resta indeferida, tendo em vista que o que a empresa propõe caracteriza alteração de proposta, o que é vedado por lei.

Chat
Data Apelido Frase

26/10/2021 - 09:01:32 Pregoeiro Bom dia, caros licitantes!

26/10/2021 - 09:02:12 Pregoeiro Inicialmente, procederemos à análise das propostas.

26/10/2021 - 09:03:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

26/10/2021 - 09:05:39 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

26/10/2021 - 09:05:39 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

26/10/2021 - 09:05:39 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

26/10/2021 - 09:05:39 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

26/10/2021 - 09:05:39 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

26/10/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

26/10/2021 - 09:15:03 Pregoeiro Aguardamos lances, pois o valor está muito acima do valor de referência.

26/10/2021 - 09:20:50 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/10/2021 às 17:21:18.
Código verificador: 170398

Página 3 de 4

26/10/2021 - 09:25:40 Pregoeiro No aguardo de lances.

26/10/2021 - 09:27:56 Pregoeiro Por se tratar de verba federal, temos valor específico para investir nesta aquisição.

26/10/2021 - 09:29:02 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/10/2021 às 09:34:02.

26/10/2021 - 09:34:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/10/2021 às 09:34:02.

26/10/2021 - 09:34:03 Sistema O item 0001 foi encerrado.

26/10/2021 - 09:36:42 Sistema O item 0001 teve como arrematante Sponchiado Jardine Veiculos - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
130.980,00.

26/10/2021 - 09:36:43 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

26/10/2021 - 09:37:05 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/10/2021 às 13:00.

26/10/2021 - 09:37:31 Pregoeiro Está aberta a negociação do item.

26/10/2021 - 09:38:25 Pregoeiro Reiterando que o valor está muito acima do valor de referência.

26/10/2021 - 09:39:06 F. Sponchiado Jardine
Veiculos

Documentação Item 0001: Bom Dia Sr. Pregoeiro !

26/10/2021 - 09:54:03 F. Sponchiado Jardine
Veiculos

Negociação Item 0001: Estamos considerando que: no valor ofertado inclui as revisões, grafismo visual
(adesivagem), emplacamento, protetor de carter e entrega em apenas em 30 dias. O valor está dentro dos
preços de mercado !

26/10/2021 - 09:56:53 Pregoeiro Salientamos que todos os itens citados foram considerados quando da pesquisa de preços realizada para a
formação do valor de referência.

26/10/2021 - 10:02:41 Pregoeiro No aguardo de lance negociado.

26/10/2021 - 11:48:59 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 120.980,00.

26/10/2021 - 11:49:23 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

26/10/2021 - 16:05:58 Sistema O fornecedor Sponchiado Jardine Veiculos foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/10/2021 - 16:05:58 Sistema Motivo: Por ter cotado veículo em desacordo com o edital.

26/10/2021 - 16:05:58 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NICOLA VEICULOS LTDA com valor unitário de R$ 132.270,00.

26/10/2021 - 16:06:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:00 do dia 27/10/2021.

26/10/2021 - 16:06:59 Sistema Motivo: Aberta a negociação, tendo em vista que o valor final está muito acima do valor de referência.

26/10/2021 - 17:39:22 F. NICOLA VEICULOS LTDA Negociação Item 0001: Boa tarde, Srª Pregoeira, devido a divisão de regioes da rede Chevrolet, e em
respeito a essa administraçao solicitamos a retirada de nossa proposta e repasse ao terceiro colocado a
oportunidade de negociação.

26/10/2021 - 17:48:01 Pregoeiro Boa tarde! Em contato telefônico com o Sr. Cláudio, o mesmo informou que a empresa Nicola Veículos Ltda
ofertou o modelo Spin Activ7, que atende plenamente o edital. Diante disso, o pedido de desclassificação
resta indeferido, uma vez que a legislação veda a desistência da proposta, estando a empresa sujeita às
penalidades do edital.

26/10/2021 - 17:48:39 Pregoeiro Ademais, a empresa terceira colocada, não atende o objeto do edital.

26/10/2021 - 19:53:57 Sistema O fornecedor Sponchiado Jardine Veiculos - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

27/10/2021 - 08:55:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

27/10/2021 - 08:55:55 Sistema Intenção: Prezada Sra. Verificamos que foi solicitado no Edital: “Altura do veículo de Altura mínima total
1,689 mm; “ Enquanto que o modelo PREMIER AT ofertado possui 1,609mm, ou seja, 0,08 mm. Dessa
forma, requereremos nossa reclassificação pois nos comprometemos entregar o modelo ACTIV7 que possui
a altura solicitada, nas mesmas condições de nossa oferta.

27/10/2021 - 08:55:55 Sistema Justificativa: A intenção de recurso resta indeferida, tendo em vista que o que a empresa propõe caracteriza
alteração de proposta, o que é vedado por lei.

27/10/2021 - 09:00:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 27/10/2021.

27/10/2021 - 09:00:52 Sistema Motivo: Reaberta a negociação do item, tendo em vista que o pedido de desclassificação da empresa foi
indeferido, pelas razões registradas em ata. Além disso, o valor resta muito acima do valor de referência,
bem como acima do valor fornecido pela empresa

27/10/2021 - 15:46:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 27/10/2021.

27/10/2021 - 16:16:56 F. NICOLA VEICULOS LTDA Negociação Item 0001: Infelizemente nao temos como efetuar um lance menor, pedimos desculpas a essa
administraçao

27/10/2021 - 16:38:10 Pregoeiro Diante disso, e após inúmeras tentativas de negociação, também por contato telefônico, a empresa restará
desclassificada, tendo em vista o valor final ser excessivo em relação ao valor de referência, bem como ao
valor apresentado pela empresa quando da pesquisa de preços para formação do valor de referência.

27/10/2021 - 16:39:39 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

27/10/2021 - 16:39:39 Sistema Motivo: Empresa registrou sua manifestação em ata.

27/10/2021 - 16:41:52 Sistema O fornecedor NICOLA VEICULOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/10/2021 - 16:41:52 Sistema Motivo: Valor excessivo em relação ao valor de referência e em comparação ao valor fornecido por esta
empresa, quando da formação do valor de referência.

27/10/2021 - 16:41:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PEDRAGON AUTOS LTDA com valor unitário de R$ 133.327,00.

27/10/2021 - 16:43:49 Sistema O fornecedor PEDRAGON AUTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/10/2021 - 16:43:49 Sistema Motivo: A empresa cotou o modelo Spin Premier, sendo que a mesma não atende o edital.

27/10/2021 - 16:44:23 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/10/2021 às 17:15.

27/10/2021 - 17:19:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
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CLAIR LISANDRA WILHELM

Pregoeiro(a)

MAGDIEL LUIZ DICKOW

Apoio

SAMUEL PRETZEL

Apoio


