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MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO/PA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 136/2021

Às 09:03:18 horas do dia 23 de Setembro de 2021 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a)
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Seleção e Contratação de
empresa do ramo pertinente, com o objetivo para fornecimento de um Veículo tipo caminhonete
Pickup conforme propostas emenda parlamentar nº 202140270001, para atendimento das
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) 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 pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 23/09/2021,
foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s)
lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

20462 DELTA VEICULOS
LTDA

04243106000177 R$
208.711,00

Classificada --

88220 ZUCATELLI
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

01241313000102 R$
249.000,00

Classificada --

Lances

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

DELTA VEICULOS LTDA 04.243.106/0001-
77

R$
208.000,00

23/09/2021
09:44:04

Negociacao

DELTA VEICULOS LTDA 04.243.106/0001-
77

R$
208.711,00

22/09/2021
20:39:42

Classificado
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS
LTDA.

01.241.313/0001-
02

R$
249.000,00

23/09/2021
08:50:18

Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º DELTA VEICULOS LTDA 04.243.106/0001-77 R$ 208.000,00

2º ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. 01.241.313/0001-02 R$ 249.000,00

Mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 23/09/2021
09:12:38

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 23/09/2021
09:25:30

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.
Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 23/09/2021
09:35:31

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o
ITEM 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema 23/09/2021
09:43:31

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10
minutos.

Sistema 23/09/2021
09:44:04

ITEM 1 negociado no valor de R$ 208.000,00 pelo fornecedor ID: 20462 - Data
Prop.: 22/09/2021 20:39:42

Sistema 23/09/2021
09:53:31

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 23/09/2021
09:55:40

O fornecedor DELTA VEICULOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de
R$208.000,00.

Sistema 23/09/2021
10:46:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
bem, HABILITAR o fornecedor DELTA VEICULOS LTDA -04.243.106/0001-77 ,
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

Sistema 23/09/2021
12:58:32

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de
recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 23/09/2021
13:28:35

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a
decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no
instrumento editalício.
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 23/09/2021
13:31:42

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 23/09/2021
09:03:18

Bom dia, Senhores (as) licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão
eletrônico n.º 033/2021, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL
NOVO.

Pregoeiro 23/09/2021
09:04:16

Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves
avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 23/09/2021
09:04:48

É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas
e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

Pregoeiro 23/09/2021
09:05:09

Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento
operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro 23/09/2021
09:05:46

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no
art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar
informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da
proposta.

Pregoeiro 23/09/2021
09:06:39

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.049/19, o fornecedor que
não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus
lances com responsabilidade.

Pregoeiro 23/09/2021
09:07:35

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida
excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da
inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 23/09/2021
09:08:05

Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para
apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme
prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Pregoeiro 23/09/2021
09:08:48

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat),
com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos
condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 23/09/2021
09:10:08

Dito isso, passo agora a análise preliminar das propostas e posterior abertura da
fase de lances que ocorrerá em aproximadamente 15 min.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 23/09/2021
10:10:35

Senhores (as) licitantes, neste momento o chat será desbloqueado para que as
empresas possam expressar suas dúvidas, questionamentos ou apontamentos,
exclusivamente referente as propostas e documentações apresentadas neste
certame afim que possamos proceder um julgamento com a participação das partes
a quem desejar se manifestar, o prazo em questão será de 30 min.

Sistema 23/09/2021
10:11:07

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO
pelo pregoeiro!

Sistema 23/09/2021
10:41:16

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo
pregoeiro!

Pregoeiro 23/09/2021
10:47:11

Solicito a Proposta Final da empresa.

Pregoeiro 23/09/2021
10:47:44

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo -
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/09/2021
10:50:00hs até o dia 23/09/2021 12:50:00hs para o(s) fornecedor(es): 

DELTA VEICULOS LTDA.

Sistema 23/09/2021
10:48:23

O fornecedor DELTA VEICULOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 23/09/2021
11:34:51

O fornecedor DELTA VEICULOS LTDA acabou de ENVIAR
proposta_final_1632407691.pdf no proposta final.

Sistema 23/09/2021
12:50:01

O prazo para o fornecedor DELTA VEICULOS LTDA enviar a proposta final está
encerrado.

Sistema 23/09/2021
12:50:01

O prazo para o fornecedor DELTA VEICULOS LTDA enviar a proposta final está
encerrado.

Pregoeiro 23/09/2021
13:31:12

SENHORES (AS) LICITANTES: Agradeço, a sua participação no presente certame,
bem como pelo elevado nível de profissionalismo na condução e desenvolvimento
deste Pregão.

Pregoeiro 23/09/2021
13:31:28

SENHORES LICITANTES: Espero encontrá-lo em certames futuros. Grato. Jailson
Carvalho de Sousa Júnior – Pregoeiro.
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