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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Itupiranga

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pregão Eletrônico - PE 9/2022-001-FMAS

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

09/02/2022 16:11 09/02/2022 17:00 17/02/2022 18:00 22/02/2022 08:30 22/02/2022 08:31

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

0001 AUTOMÓVEL BÁSICO 0KM

CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES;
ENTRE-EIXOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE
2440(MM),CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 48 LTS.
CAPACIDADE DO PORTA MALAS MÍNIMO DE
275(L), MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0; 5 (CINCO)
PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS,
TRAVA ELÉTRICA NAS 4 PORTAS, JOGO DE
TAPETES, PROTETOR DO MOTOR,POTENCIA
DO MOTOR MÍNIMA DE 999CC, 12 OU 16
VÁLVULAS, COR BRANCA COM
PADRONIZAÇÃO VISUAL DOS MDS,
COMBUSTÍVEL FLEX., AR CONDICIONADO,
ANO E MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2021
TODOS ITENS OBRIGATÓRIOS.
DOCUMENTAÇÃO (EMPLACAMENTO E
LICENCIAMENTO) EM NOME DO ENTE
FEDERADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)
MESES.

71.980,68 1 - UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

09/02/2022 EDITAL.pdf

04/03/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE ITUPIRANGA.pdf

04/03/2022 estadual 04.03.2022 VALIDA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/02/2022 - 09:05 Negociação aberta para o processo PE
9/2022-001-FMAS

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE 9/2022-001-FMAS.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/02/2022 - 09:06 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/02/2022 às 11:08.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total
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0001 AUTOMÓVEL BÁSICO
0KM

Capacidade mínima para
05 lugares; entre-eixos
comprimento mínimo de
2440(mm),capacidade do
tanque de combustível
mínimo de 48 lts.
Capacidade do porta
malas mínimo de 275(L),
motorização mínima 1.0;
5 (cinco) portas, direção
Hidráulica, vidros elétricos
dianteiros e traseiros,
trava elétrica nas 4
portas, jogo de tapetes,
protetor do
motor,potencia do motor
mínima de 999CC, 12 ou
16 válvulas, cor branca
com padronização visual
dos mds, combustível
flex., ar condicionado, ano
e modelo igual ou
superior a 2021 todos
itens obrigatórios.
Documentação
(emplacamento e
licenciamento) em nome
do ente federado;
garantia mínima de 12
(doze) Meses.

Zucavel Zucatelli Veiculos
Ltda.

ARGO 1.0 FLEX 4P FIAT 78.900,00 1 78.900,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - AUTOMÓVEL BÁSICO 0KM

Capacidade mínima para 05 lugares; entre-eixos comprimento mínimo de 2440(mm),capacidade do
tanque de combustível mínimo de 48 lts. Capacidade do porta malas mínimo de 275(L), motorização
mínima 1.0; 5 (cinco) portas, direção Hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, trava elétrica nas
4 portas, jogo de tapetes, protetor do motor,potencia do motor mínima de 999CC, 12 ou 16 válvulas, cor
branca com padronização visual dos mds, combustível flex., ar condicionado, ano e modelo igual ou
superior a 2021 todos itens obrigatórios. Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do
ente federado; garantia mínima de 12 (doze) Meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Zucavel Zucatelli
Veiculos Ltda.

05.147.384/0001-
93

10/02/2022 -
17:15:51

ARGO 1.0 FLEX
4P

FIAT 1 79.000,00 79.000,00 Não

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

Zucavel Zucatelli Veiculos Ltda. 05.147.384/0001-93 60 dias

Lances Enviados
0001 - AUTOMÓVEL BÁSICO 0KM

Capacidade mínima para 05 lugares; entre-eixos comprimento mínimo de 2440(mm),capacidade do
tanque de combustível mínimo de 48 lts. Capacidade do porta malas mínimo de 275(L), motorização
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mínima 1.0; 5 (cinco) portas, direção Hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, trava elétrica nas
4 portas, jogo de tapetes, protetor do motor,potencia do motor mínima de 999CC, 12 ou 16 válvulas, cor
branca com padronização visual dos mds, combustível flex., ar condicionado, ano e modelo igual ou
superior a 2021 todos itens obrigatórios. Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do
ente federado; garantia mínima de 12 (doze) Meses.
Data Valor CNPJ Situação

10/02/2022 - 17:15:51 79.000,00 (proposta) 05.147.384/0001-93 - Zucavel Zucatelli
Veiculos Ltda.

Válido

22/02/2022 - 09:01:46 78.900,00 (lance oculto) 05.147.384/0001-93 - Zucavel Zucatelli
Veiculos Ltda.

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Zucavel Zucatelli
Veiculos Ltda.

21/02/2022 -
10:29

Reinaldo josé
Zucatelli

- - - - Documentos de
Habilitação

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

04/03/2022 - 16:20 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

22/02/2022 - 08:33:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/02/2022 - 08:34:05 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/02/2022 - 08:34:05 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

22/02/2022 - 08:34:05 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.

22/02/2022 - 08:34:05 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.

22/02/2022 - 08:34:05 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.

22/02/2022 - 08:34:17 Pregoeiro bom dia vamos dar inicio no certame.

22/02/2022 - 08:34:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/02/2022 - 08:49:27 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

22/02/2022 - 08:58:54 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 22/02/2022 às 09:03:54.

22/02/2022 - 09:03:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/02/2022 às 09:03:54.

22/02/2022 - 09:03:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

22/02/2022 - 09:05:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante Zucavel Zucatelli Veiculos Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 78.900,00.

22/02/2022 - 09:05:38 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

22/02/2022 - 09:06:32 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/02/2022 às 11:08.

22/02/2022 - 09:29:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

23/02/2022 - 08:33:05 Pregoeiro bom dia senhor licitante, não foi encontrado anexado a sua documentação de habiliotação a certidão
negativa de debtitos do municio de itupiranga, por tanto vamos abrir o prazo de 5 dias para vossa senhoria
apresentar através do email, itupiranga.licita@gmail.com

04/03/2022 - 14:55:12 Pregoeiro Boa tarde!

04/03/2022 - 14:55:57 Pregoeiro Senhor licitante daremos continuidade ao certame referente aos documentos de habilitação às 15:00 de hoje.

04/03/2022 - 14:59:24 Pregoeiro Perdão! retornaremos às 15:30 de hoje

04/03/2022 - 15:36:58 Pregoeiro Boa tarde!

04/03/2022 - 15:42:25 Pregoeiro Conforme o Artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993`PAR` 3º Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo. Fica determinado o prazo de oito dias ,ou seja, até 16/03/2022, para empresa
apresentar a Certidão Negativa de Natureza Tributária válida, visto que a mesma encontra-se cassada. Fica
disponível o email da CPL, itupiranga.licita@gmail.com

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4758050&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4758050&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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04/03/2022 - 15:54:01 Pregoeiro Conforme apresentação dos documentos solicitado no email da CPL e tb já anexados no Compras daremos
continuidade ao certame

04/03/2022 - 15:54:34 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Zucavel Zucatelli Veiculos Ltda..

04/03/2022 - 15:54:49 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2022 às 16:20.

04/03/2022 - 16:29:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Alice de Souza Damaceno

Pregoeiro

Gildeci pereira reis

Apoio

INACIO DOS SANTOS SILVA

Apoio


