
ATA DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITUI^ l\^ÜNICIP.
DEPIRAGURUCA-(PI)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / N° Processb:
6477/2020)

às 15:10:36 horas do dia 25/09/2020 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro

PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - Pí, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N® Processo:

6477/2020 - 2020/013/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO VEICULO PICKUP ZERO KM, FLEX ano 2020/2020, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI. ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Veículo tipo pickup, zero km, combustível: flex, ano fabricação/modelo: 2020/2020,

02 (dois) lugares (incluso o motorista), motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv): 85 (g) / 88 (e) a
5.750 RPM, tanque de combustível (IÍtros):58, Comprimento do veiculo (mm): 4474, Largura

do veículo (mm): 1732, Altura do veiculo (mm) : 1599,0 , Entre Eixos (mm): 2737,0,

Capacidade volumétrica de caçamba (litros): 840, Capacidade de

carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado com: ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD,

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de

carter.

Data-Hora Fornecedor ProDosta

24/0fl/202n JELTA VFiniJI OS F MAQUINAS LTDA RS 75.890.00

24/09/2020 11:06:53:241
ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES -
FIRF! 1

RS 78.000,00

25/09/2020 1 5:09:24:100 Gl.ORAI MAIS VFICUl OS FIRFI 1 RS 75.800.00

24/09/2020 17:51:07:339 BR COMPRCIO ÍIF VFICUI OS FIRFI I RS flfi.nno.no

Após a etapa de lances,, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Veículo tipo pickup, zero km, combustível: flex, ano fabricação/modelo: 2020/2020,

02 (dois) lugares (Incluso o motorista), motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv); 85 (g) / 88 (e) a
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5.750 RPM, tanque de combustível (lltros);58, Comprimento do veículo (mm):'4474, L

do veículo (mm): 1732, Altura do veículo (mm) : 1599,0 . Entre Eixos ,(mm): 2

Capacidade voíumétrica de caçamba (litros): 840, Capacidade de ; . -n-. .\
carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado corrw ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS còfTCHBD,-

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, àOtonomia,
velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de

carter. \

Wk

Data-Hora Fnmecfídnr Lance

25/09/2020 15;22:45;605
ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES -
FIRFI 1

R$ 64.700.00

25/09/2020 15:21 ^R-ZOfi JELTA veículos E MAOlIINAS 1 TOA RS 6R.OOO.OO

24/09/2020 17'51-n7-a09 BR COMFRCIO DF VFICULOS ElRELl RS RB.OOO.OO

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o vaior estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 25/09/2020, ás 15:28:10 horas, no lote (1) - Veiculo tipo pickup, zero km,

combustível: flex, ano fabricação/modelo: 2020/2020, 02 (dois) lugares (incluso o motorista),
motor; 1.4/8 v, potência máxima (cv): 85 (g) / 88 (e) a 5.750 RPM, tanque de combustível

(litros):58. Comprimento do veiculo (mm): 4474, Largura do veículo (mm): 1732, Altura do

veículo (mm): 1599,0 , Entre Eixos (mm): 2737,0, Capacidade voíumétrica de caçamba

(litros): 840, Capacidade de

carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado com: ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD,
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de
carter. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multísalas-04. No dia 01/10/2020,
às 16:03:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, ás 16:03:12 horas, no lote (1) - Veiculo tipo pickup, zero km,

combustível: flex, ano fabricação/modelo; 2020/2020, 02 (dois) lugares (incluso o motorista),
motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv): 85 (g) / 88 (e) a 5.750 RPM, tanque de combustível

(litros):58. Comprimento do veículo (mm): 4474, Largura do veiculo (mm): 1732, Altura do
veiculo (mm); 1599,0 , Entre Eixos (mm): 2737,0, Capacidade voíumétrica de caçamba

(litros): 840, Capacidade de
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carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado co

condicionado, direção hidráulica. Airbag dupio (motorista e passageiro) e ÁBS com ÈBtJ^
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,,, autohòm
velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e prótetpr.

carter. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração fp

seguinte: Olicitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e habilitação
conforme edital. Declarada a vencedora, o prazo para a manifestação da intenção de

interpor recurso de 12 horas. No dia 02/10/2020, às 08:53:09 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 02/10/2020, às 08:53:09 horas, no lote (1) - Veiculo tipo pickup, zero km,

combustível: flex, ano fabricação/modelo: 2020/2020, 02 (dois) lugares (incluso o motorista),

motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv): 85 (g) / 88 (e) a 5.750 RPM, tanque de combustível

(litros):58. Comprimento do veiculo (mm): 4474, Largura do veiculo (mm): 1732, Altura do

veículo (mm): 1599,0 , Entre Eixos (mm): 2737,0, Capacidade volumétrica de caçamba

(litros); 840, Capacidade de

carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado com: ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD,

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de

carter. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido todas as fases do processo de análise de proposta e documentos de

habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma.

No dia 02/10/2020, às 08:53:09 horas, no lote (1) - Veiculo tipo pickup, zero km,

combustível: flex, ano fabricação/modelo: 2020/2020, 02 (dois) lugares (incluso o motorista),

s motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv): 85 (g) / 88 (e) a 5.750 RPM. tanque de combustível

(litros):58, Comprimento do veículo (mm): 4474, Largura do veiculo (mm): 1732, Altura do

veículo (mm) : 1599,0 , Entre Eixos (mm): 2737,0, Capacidade volumétrica de caçamba

(litros): 840, Capacidade de

carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado com: ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag dupio (motorista e passageiro) e ABS com EBD,

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de

carter. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI com o valor R$

64.700,00.

No dia 25/09/2020, ás 15:09:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OZiEL DA SILVA
CELESTINO - desclassificou a proposta do fornecedor - GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI,
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no lote (1) - Veículo tipo pickup, zero km, combustível: flex, ano fabricéçãó/moc
2020/2020, 02 (dois) lugares (incluso o motorista), motor: 1.4/8 v, potência máxima (cv|;
(g) / 88 (e) a 5.750 RPM, tanque de combustivel (litros):58, Comprimento do veículo (mm)
4474, Largura do veículo (mm): 1732, Altura do veículo (mm): 1599,0 , Entre Eixos (mr
2737,0, Capacidade volumétrica de caçamba (litros): 840, Capacidade de

carga (kg): 650, tração: dianteira, freio a disco nas 2 rodas dianteiras. Equipado còrfi: ar

condicionado, direção hidráulica, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBO,

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso), câmbio 5 velocidades e 1 a ré, tapetes e protetor de

carter. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não cumpriu o item 3.24.1 do Edital,

por não apresentar a marca e modelo do produto ofertado,

No dia 02/10/2020, ás 10:29:56 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL

FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e naçta-maj^avenda/ãlr^tar, o Pregoeíro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. An^o a ira sYgue/relatqrio contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

OZIEL DA 8

Prebde

MANOEL

Autoridade

FRANCISCO D

MemK

ALAN CASTELO BRA

A ( ELEST NO

ppHAGAS SILVA
fquipe Apoio

RQUEIRA DE AGUIAR

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMEí^TTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI

29.228.039/0001-42 BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI

32.247.281/0001-78 GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI

05.385.026/0001-19 JELTA VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA
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