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Termo de Cancelamento
Processo Cancelado no dia 20/12/2021 às 17:35:03 pelo seguinte motivo: O processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se encontram
na situação cancelados.

Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - 066/2021-PE/SRP

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

10/12/2021 12:15 10/12/2021 13:00 15/12/2021 18:00 20/12/2021 14:00 20/12/2021 15:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

10/12/2021 13:00 17/12/2021 18:00 22/12/2021 14:00 22/12/2021 15:00 10/12/2021 13:18 LUAN JARDEL DE MOURA
SANTOS

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

0001 VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS ANO/MODELO 2020/2021; CARRO
COMPLETO CARROCERIA E CHASSI
INTEGRADO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 26
PASSAGEIROS + MOTORISTA; AR
CONDICIONADO; DEFROSTER COM
VENTILAÇÃO NO PAINEL; POLTRONAS
INDIVIDUAIS COM CINTO ABDOMINAL PARA
TODOS OS PASSAGEIROS; LARGURA DAS
POLTRONAS DE NO MÍNIMO 860MM;
ASSOALHO ANTIDERRAPANTE; PORTA
PACOTES INTERNO PARA ARMAZENAMENTO
DE MOCHILAS; JANELAS LATERAIS COM DOIS
MÓVEIS E CORTINAS EM TODAS AS JANELAS;
ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA
FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ
DO MOTOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU
ELÉTRICA; PORTA COM ACIONAMENTO A AR
EXTERNO E INTERNO; MOTOR COM
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 152 CV; INJEÇÃO
ELETRÔNICA COMMON RAIL OU INJEÇÃO
ELETRÔNICA DIRETA (DTC); COMPUTADOR
DE BORDO; RODADO DUPLO NA TRASEIRA;
SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS
COMPOSTO POR DUAS BATERIAS; RÁDIO
AM/FM/MP3/USB INSTALADO; CÂMERA DE RÉ,
SIRENE DE RÉ E RETROVISORES DE
MANOBRA; IDENTIFICAÇÃO PADRÃO
ESCOLAR NAS LATERAIS E TRASEIRA;
TANQUE DECOMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 150 LITROS DE DIESEL;
COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 TANQUE COM
RESERVATÓRIO DE UREIA.

300.010,00 6 - UND Cancelado

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

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

10/12/2021 Edital - Aquisição de Micro onibus.pdf

10/12/2021 Solicitação de Alteração em registro.pdf

15/12/2021 TERMO DE REFERÊNCIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

20/12/2021 - 15:27 Negociação aberta para o processo
066/2021-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 066/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2021 - 15:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/12/2021 às 17:30.
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Propostas Enviadas
0000 - veículo do tipo ônibus de fabricação nacional, com as características mínimas ano/modelo
2020/2021; carro completo carroceria e chassi integrado; capacidade de no mínimo 26 passageiros +
motorista; ar condicionado; defroster com ventilação no painel; poltronas individuais com cinto
abdominal para todos os passageiros; largura das poltronas de no mínimo 860mm; assoalho
antiderrapante; porta pacotes interno para armazenamento de mochilas; janelas laterais com dois
móveis e cortinas em todas as janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do
capô do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a ar externo e interno; motor com
potência de no mínimo 152 cv; injeção eletrônica common rail ou injeção eletrônica direta (dtc);
computador de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de bateria de 24 volts composto por duas
baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré, sirene de ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas laterais e traseira; tanque decombustível com capacidade mínima de
150 litros de diesel; combustível diesel s-10 tanque com reservatório de ureia.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

20/12/2021 -
10:21:24

2020/2021 V8L/VOLARE 6 450.000,00 2.700.000,00 Não

VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA

21.543.743/0001-
88

19/12/2021 -
21:16:27

SÊNIOR URBANO MARCOPOLO 6 601.000,00 3.606.000,00 Sim

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

VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 90 dias

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 90 dias

Lances Enviados
0000 - veículo do tipo ônibus de fabricação nacional, com as características mínimas ano/modelo
2020/2021; carro completo carroceria e chassi integrado; capacidade de no mínimo 26 passageiros +
motorista; ar condicionado; defroster com ventilação no painel; poltronas individuais com cinto
abdominal para todos os passageiros; largura das poltronas de no mínimo 860mm; assoalho
antiderrapante; porta pacotes interno para armazenamento de mochilas; janelas laterais com dois
móveis e cortinas em todas as janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do
capô do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a ar externo e interno; motor com
potência de no mínimo 152 cv; injeção eletrônica common rail ou injeção eletrônica direta (dtc);
computador de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de bateria de 24 volts composto por duas
baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré, sirene de ré e retrovisores de manobra;
identificação padrão escolar nas laterais e traseira; tanque decombustível com capacidade mínima de
150 litros de diesel; combustível diesel s-10 tanque com reservatório de ureia.
Data Valor CNPJ Situação

19/12/2021 - 21:16:27 601.000,00 (proposta) 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Válido

20/12/2021 - 10:21:24 450.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

20/12/2021 - 15:19:28 449.999,88 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Válido

20/12/2021 - 15:21:24 448.000,00 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

20/12/2021 - 15:24:40 447.888,12 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA
COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA

Válido

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

- - - - - -
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0001 - veículo do tipo ônibus de fabricação nacional, com as características mínimas
ano/modelo 2020/2021; carro completo carroceria e chassi integrado; capacidade de
no mínimo 26 passageiros + motorista; ar condicionado; defroster com ventilação no
painel; poltronas individuais com cinto abdominal para todos os passageiros; largura
das poltronas de no mínimo 860mm; assoalho antiderrapante; porta pacotes interno
para armazenamento de mochilas; janelas laterais com dois móveis e cortinas em
todas as janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebaixamento do capô
do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com acionamento a ar externo e interno;
motor com potência de no mínimo 152 cv; injeção eletrônica common rail ou injeção
eletrônica direta (dtc); computador de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de
bateria de 24 volts composto por duas baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado;
câmera de ré, sirene de ré e retrovisores de manobra; identificação padrão escolar
nas laterais e traseira; tanque decombustível com capacidade mínima de 150 litros de
diesel; combustível diesel s-10 tanque com reservatório de ureia.

Chat
Data Apelido Frase

10/12/2021 - 13:18:38 Sistema Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão
preservados na tabela de republicações.

20/12/2021 - 15:05:41 Pregoeiro Boa tarde senhores

20/12/2021 - 15:06:04 Pregoeiro Iremos analisar as propostas das empresas.

20/12/2021 - 15:06:11 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

20/12/2021 - 15:09:03 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/12/2021 - 15:09:03 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

20/12/2021 - 15:09:03 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.

20/12/2021 - 15:10:16 Pregoeiro Senhores, não irei fechar com empresa cujo o valor ofertado estava superior ao valor de referência.

20/12/2021 - 15:10:22 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/12/2021 - 15:10:22 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

20/12/2021 - 15:22:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 448.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

20/12/2021 - 15:23:25 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

20/12/2021 - 15:23:25 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 449.999,88 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 20/12/2021 às 15:28:25.

20/12/2021 - 15:24:40 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 447.888,12.

20/12/2021 - 15:24:40 Sistema O item 0001 foi encerrado.

20/12/2021 - 15:27:26 Sistema O item 0001 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com lance
de R$ 447.888,12.

20/12/2021 - 15:27:27 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/12/2021 - 15:28:12 Pregoeiro Senhores, o meu valor de referência e 300.000,00. Vamos fechar nesse valor.

20/12/2021 - 15:28:16 F. VANGUARDA
COMÉRCI...

Negociação Item 0001: Preços já no Limite Máximo, Sem condições de Descontos Adicionais.

20/12/2021 - 15:28:34 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/12/2021 às 17:30.

20/12/2021 - 15:43:01 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/12/2021 - 17:35:03 Sistema O item 0001 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

20/12/2021 - 17:35:03 Sistema Motivo: O valor proposto pela empresa está superior ao valor de referência, sendo que quando questionado
sobre o valor a mesma informou que esse é seu valor mínimo.

20/12/2021 - 17:35:03 Sistema O processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se encontram na
situação cancelados.
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CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

Autoridade Competente

GABRIELA CONCEIÇÃO FEIO

Apoio
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