
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201910000192970)

 

     às 15:01:25 horas do dia 16/12/2020 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ROGERIO JAYME, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

201910000192970 - 2020/075/2020 que tem por objeto Aquisição de 4 (quatro) veículos tipo

caminhão 3/4 e 2 (dois) veículos tipo furgão, todos zero quilômetro, com ano de fabricação

igual ao ano de emissão da Nota de Empenho e de 150 (cento e cinquenta) veículos

automotivos conforme condições, quantidades e especificações técnicas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CAMINHÃO.

Lote (2) - VEÍCULO UTILITÁRIO.

Lote (3) - CAMINHÃO.

Lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN.

Lote (5) - VEÍCULOS TIPO SEDAN.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2020 10:58:32:138 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 740.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2020 10:58:32:138 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 380.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2020 10:58:32:138 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 740.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2020 11:14:28:407 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 12.350.900,00

15/12/2020 09:22:59:655 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 12.356.361,29

15/12/2020 10:58:32:138 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 7.900.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2020 10:58:32:138 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 7.900.000,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CAMINHÃO.

Lote (2) - VEÍCULO UTILITÁRIO.

Lote (3) - CAMINHÃO.

Lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN.

Lote (5) - VEÍCULOS TIPO SEDAN.

 

    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 valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 16/12/2020, às 15:31:15 horas, no lote (1) - CAMINHÃO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 16/12/2020, às 15:53:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - CAMINHÃO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/12/2020, às 15:31:40 horas, no lote (2) - VEÍCULO UTILITÁRIO. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 16/12/2020, às 15:54:10 horas, a

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2020 15:24:40:722 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 739.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2020 15:23:57:946 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 379.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2020 15:25:07:232 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 739.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2020 15:29:57:201 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 7.890.000,00

16/12/2020 15:29:07:018 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 10.500.000,00

16/12/2020 15:30:08:336 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 10.950.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2020 15:30:57:687 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 7.899.000,00
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - VEÍCULO UTILITÁRIO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/12/2020, às 15:31:00 horas, no lote (3) - CAMINHÃO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 16/12/2020, às 15:54:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - CAMINHÃO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/12/2020, às 15:36:18 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 16/12/2020, às 15:54:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 15:54:34 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ROGERIO JAYME - desclassificou o fornecedor: MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE

LIMPEZA EIRELI. No dia 21/12/2020, às 14:56:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2020, às 14:56:38 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Contra-

proposta aceita. Documentação em conformidade com exigências do edital. No dia

22/12/2020, às 14:59:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2020, às 14:59:07 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Recurso negado.

Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 22/12/2020, às 14:59:07 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PEDRAGON

AUTOS LTDA. com o valor R$ 7.679.254,00.

 

    No dia 16/12/2020, às 15:36:58 horas, no lote (5) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 16/12/2020, às 15:55:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (5) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 16/12/2020, às 15:53:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no

lote (1) - CAMINHÃO. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar a proposta e

documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a apresentação de toda

a documentação bem como da proposta, com a descrição completa do objeto ofertado,

modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos os documentos

deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�.".

 

    No dia 16/12/2020, às 15:54:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no

lote (2) - VEÍCULO UTILITÁRIO. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar a

proposta e documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a

apresentação de toda a documentação bem como da proposta, com a descrição completa

do objeto ofertado, modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos

os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�.".

 

    No dia 16/12/2020, às 15:54:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no

lote (3) - CAMINHÃO. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar a proposta e

documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a apresentação de toda

a documentação bem como da proposta, com a descrição completa do objeto ofertado,

modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos os documentos

deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�.".

 

    No dia 16/12/2020, às 15:54:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no

lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar a

proposta e documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a

apresentação de toda a documentação bem como da proposta, com a descrição completa

do objeto ofertado, modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos

os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�.".

 

    No dia 16/12/2020, às 15:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no

lote (5) - VEÍCULOS TIPO SEDAN. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar a

proposta e documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a

apresentação de toda a documentação bem como da proposta, com a descrição completa

do objeto ofertado, modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos

os documentos deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�.".
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    No dia 22/12/2020, às 14:43:45 horas, no lote (4) - VEÍCULOS TIPO SEDAN.. Não foram

objetivamente elencadas, na manifestação de interesse recursal da empresa TUDO

COMERCIO, as supostas discrepâncias contidas nos documentos de habilitação e proposta

apresentados pela empresa declarada vencedora. Faltou motivação. 

 

        No dia 22/12/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Um dos requisitos de admissibilidade recursal é a motivação que se traduz na exposição

objetiva e sucinta do conteúdo da irresignação do licitante, para que se entenda que a

decisão é passível de revisão, o que não é o caso. Restou claro, na manifestação de

interesse recursal da empresa TUDO COMÉRCIO que não foram objetivamente elencadas

quais as discrepâncias supostamente encontradas na habilitação e na proposta da empresa

declarada vencedora.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ROGERIO JAYME

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
34.228.089/0001-60 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.

14.234.954/0001-73 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

 
 

Licitação [nº 848201]      

Lote [nº 1]   

 

Lote [nº 2]   

Opções

Cliente GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS  / (1)  TRIBUNAL DE JUSTICA 

Pregoeiro ROGERIO JAYME

Resumo da licitação Aquisição de 4 (quatro) veículos tipo caminhão 3/4 e 2 (dois) veículos tipo furgão, todos zero quilômetro, com ano de fabricação
igual ao ano de emissão da Nota de Empenho e de 150 (cento e cinquenta) veículos automotivos conforme condições, quantidades
e especificações técnicas.

Edital 075/2020 Processo 201910000192970

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 01/12/2020

Início acolhimento de propostas 15/12/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 16/12/2020-08:00

Abertura das propostas 16/12/2020-08:00 Data e a hora da disputa 16/12/2020-15:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

Opções

Resumo do lote CAMINHÃO.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 16/12/2020-15:53:56:178

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 10,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 10,00

Valor estimado do lote R$  658.599,99

Opções

Resumo do lote VEÍCULO UTILITÁRIO.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 16/12/2020-15:54:10:890

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

  

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS  
UOR: [nº1] TRIBUNAL DE JUSTICA - Fim contrato: 01/02/2021 
[J4092357] ROGERIO JAYME  
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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Lote [nº 3]   

 

LOTE [nº 4]   

 

Lote [nº 5]   

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 10,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 10,00

Valor estimado do lote R$  310.578,34

Opções

Resumo do lote CAMINHÃO.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 16/12/2020-15:54:24:878

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 10,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 10,00

Valor estimado do lote R$  219.533,33

Opções

Resumo do lote VEÍCULOS TIPO SEDAN.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 22/12/2020-14:59:07:251

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  12.356.361,29

CNPJ 03.935.826/0001-30

Fornecedor vencedor PEDRAGON AUTOS LTDA.

Telefone (81) 992966485

Nome contato JUSSY ARAUJO AMORIM FILHO

Arrematado R$  10.500.000,00 Contratado R$  7.679.254,00

Opções

Resumo do lote VEÍCULOS TIPO SEDAN.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 16/12/2020-15:55:42:714

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00
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Valor estimado do lote R$  4.045.888,21
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 848201] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PEDRAGON AUTOS LTDA. OE* Arrematante R$ 7.679.254,00 21/12/2020 14:59:39:723

2 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI ME* Desclassificado R$ 7.890.000,00 16/12/2020 15:29:57:201

3 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OE* Classificado R$ 10.950.000,00 16/12/2020 15:30:08:336

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA A melhor proposta foi de R$7.900.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

16/12/2020 15:10:30:025 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/12/2020 15:23:30:025 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/12/2020 15:23:30:025 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

16/12/2020 15:25:30:025 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

16/12/2020 15:25:30:025 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$7.900.000,00.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 30
segundos.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA O fornecedor, MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, está convocado para ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA O fornecedor, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA O fornecedor, PEDRAGON AUTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Data e hora do registro Participante Mensagem

16/12/2020 15:29:00:025 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$7.900.000,00.

16/12/2020 15:34:00:025 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/12/2020 15:34:00:025 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/12/2020 15:34:00:025 SISTEMA A menor proposta foi dada por MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI no valor de
R$7.890.000,00.

16/12/2020 15:34:00:025 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/12/2020 15:35:59:411 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca do valor ofertado, encaminhando, em
seguida, via e-mail, a proposta atualizada para análise do Pregoeiro.

16/12/2020 15:36:10:260 PREGOEIRO Obrigado!

16/12/2020 15:36:18:332 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/12/2020 15:43:25:672 PEDRAGON AUTOS LTDA. Boa tarde!! O arrematante não anexou a documentação exigida no processo.

16/12/2020 15:57:12:883 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa PEDRAGON manifestar acerca do interesse no lote e havendo,
verificar a possibilidade de redução do valor proposto, encaminhando, em seguida, a proposta atualizada.

16/12/2020 16:02:29:429 PREGOEIRO Solicito ainda manifestação acerca do interesse na entrega do lote 5 (cota de 25% destinado às ME e
EPPs), pelo mesmo valor ofertado para o lote 4. Havendo o interesse, a manifestação deverá ser
expressa e encaminhada a proposta.

16/12/2020 16:38:48:519 PEDRAGON AUTOS LTDA. Boa tarde!! Proposta realinhada enviada. Estamos a disposição.

16/12/2020 16:41:11:246 PEDRAGON AUTOS LTDA. Sr. Pregoeiro, não havia visto a solicitação, iremos enviar a proposta com a Cota Reserva.

16/12/2020 17:17:28:009 PEDRAGON AUTOS LTDA. Proposta enviada.

16/12/2020 18:03:49:294 PREGOEIRO Considerando ser uma grande aquisição (150 veículos) e considerando que compras em grande escala
no mercado sempre tem uma redução de valores, solicito ao representante da PEDRAGON verificar a
possibilidade de uma melhor oferta.

16/12/2020 18:05:39:353 PREGOEIRO Numa pesquisa rápida junto à concessionária chevrolet e site de compras verificou-se que o valor unitário
proposto está acima do praticado no mercado para o mesmo carro. Aguardo retorno.

16/12/2020 18:07:09:201 PREGOEIRO R$79.000,00 por unidade.

17/12/2020 09:40:15:064 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.

Prezado Pregoeiro Rogerio Jayme. Nos informe por gentileza qual o horário previsto para o retorno da
cessão?

17/12/2020 09:40:28:107 PEDRAGON AUTOS LTDA. Bom dia!! Proposta alinhada enviada.

17/12/2020 14:43:36:076 PREGOEIRO Sr. representante, observando o mercado restou constatado que existem diversos modelos do veículo
onix sedan, zero km sendo eles: Onix Sedan Plus 1.0, 12 V, turbo, flex, automático, 2020/2021 - valor de
mercado 68.290,00 (veículo especificado); ...

17/12/2020 14:44:59:660 PREGOEIRO ... Onix Sedan Plus LT, 1.0, 12 V, turbo, flex, automático, 2020/2021 - valor de mercado 74,467,00; Onix
Sedan Plus LTZ, 1.0, 12 V, turbo, flex, automático, 2020/2021 - valor de mercado 77,915,00 e; Onix Sedan
Plus Premier, 1.0, 12 V, turbo, flex,...

17/12/2020 14:46:52:278 PREGOEIRO ... automático, 2020/2021 - valor de mercado 82.679,00. Como se pode ver, o valor de mercado do veículo
ofertado é bem inferior ao apresentando pela PEDRAGON e também ao valor sugerido por esse pregoeiro
na contraproposta. ...

17/12/2020 14:47:22:052 PREGOEIRO ... Ao sugerir aquele valor levou-se em consideração o veículo Onix Sedan Plus Premier. Face ao
quantitativo de veículos a serem adquiridos e considerando-se o valor de mercado, nova contraproposta
será apresentada.

17/12/2020 14:48:34:207 PREGOEIRO R$65.000,00 por unidade do veículo ofertado.

18/12/2020 18:14:32:681 PEDRAGON AUTOS LTDA. R$ 67.958,00 por unidade com emplacamento

21/12/2020 14:54:37:791 PREGOEIRO Solicito à empresa vencedora encaminhar a proposta nos termos apresentados na contra-proposta
encaminhada.

21/12/2020 14:57:35:825 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação de interesse em interposição de recursos

21/12/2020 15:28:27:139 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.

TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA manifesta a sua intenção de recurso em desfavor da
arrematante considerando várias discrepâncias na documentação apresentada, tais como proposta e
habilitação nas quais serão demonstradas em nossa peça recursal.

21/12/2020 15:38:59:971 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.

TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA manifesta sua intenção de recurso em desfavor da arrematante
considerando várias discrepâncias na documentação apresentada, tais como proposta e habilitação nas
quais será demonstradas em nossa peça recursal.

22/12/2020 14:43:45:081 PREGOEIRO Não foram objetivamente elencadas, na manifestação de interesse recursal da empresa TUDO
COMERCIO, as supostas discrepâncias contidas nos documentos de habilitação e proposta apresentados
pela empresa declarada vencedora. Faltou motivação.

22/12/2020 14:47:26:116 PREGOEIRO Importa salientar que a licitação, na modalidade Pregão, tem regras específicas acerca da admissibilidade
dos recursos.Na leitura da Lei 10.520 e dos decretos de nº 3.555 e 5.450, regulamentadores da
modalidade Pregão, tem-se que o Pregoeiro, ao ...

22/12/2020 14:48:28:292 PREGOEIRO ... analisar os motivos externados pelo licitante na manifestação de intenção de recurso, deve limitar-se ao
pronunciamento quanto ao acolhimento ou não do recurso, ou seja, deve restringir-se ao exame da
existência dos requisitos de admissibilidade.

22/12/2020 14:49:15:084 PREGOEIRO Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve
avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação), constituindo afronta...

22/12/2020 14:50:24:337 PREGOEIRO à jurisprudência do TCU a denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do
recurso. Assim sendo, o Pregoeiro deve adotar duas posturas em relação à intenção recursal, a primeira,
aceitar a intenção e abrir prazo para ...

22/12/2020 14:51:41:280 PREGOEIRO ... apresentação das razões recursais em até 3 dias úteis. A segunda, rejeitar a intenção do recurso
devendo motivar a decisão negativa de admissibilidade. Nesse caso, como não há recurso hapto, o
Pregoeiro pode adjudicar o objeto da licitação. ...

22/12/2020 14:53:02:753 PREGOEIRO O pressuposto não encontrado para a aceitação do recurso da empresa TUDO COMÉRCIO foi o da
motivação, ou seja, a exposição objetiva do conteúdo de irresignação da licitante em relação à decisão do
Pregoeiro. Nota-se que a motivação deve ser ...
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Mostrando de 1 até 63 de 63 registros

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

22/12/2020 14:55:03:208 PREGOEIRO objetiva e sucinta, mas suficiente para que se entenda que o ato decisório é objeto de intenção de recurso
e qual o ponto passível de revisão na óptica do pretenso recorrente. Nota-se que a manifestação foi
genérica, vaga, alegando discrepâncias ...

22/12/2020 14:56:17:339 PREGOEIRO ... tanto na habilitação bem como na proposta. Considerando que toda a documentação bem como a
proposta da empresa vencedora fica disponível no sistema, para análise de todos os licitantes, é de fácil
percepção que a suposta recorrente não teve o ...

22/12/2020 14:57:55:594 PREGOEIRO ... cuidado de processar uma análise da documentação bem como da proposta, apresentando
manifestação sem motivação. A negativa do recurso foi processada nos termos legais, pautada na falta de
manifestação de forma motivada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/12/2020 09:22:59:655 --- R$ 12.356.361,29 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

2 15/12/2020 10:58:32:138 --- R$ 7.900.000,00 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

3 15/12/2020 11:14:28:407 --- R$ 12.350.900,00 PEDRAGON AUTOS LTDA.

4 16/12/2020 15:18:25:188 --- R$ 12.120.361,29 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

5 16/12/2020 15:21:35:107 --- R$ 11.900.000,00 PEDRAGON AUTOS LTDA.

6 16/12/2020 15:22:26:704 --- R$ 11.850.000,00 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

7 16/12/2020 15:24:26:201 --- R$ 11.780.000,00 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

8 16/12/2020 15:26:39:102 --- R$ 11.700.000,00 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

9 16/12/2020 15:29:07:018 --- R$ 10.500.000,00 PEDRAGON AUTOS LTDA.

10 16/12/2020 15:29:57:201 --- R$ 7.890.000,00 MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

11 16/12/2020 15:30:08:336 --- R$ 10.950.000,00 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 16/12/2020 15:54:34:389  -  Arrematado

Data/Hora 21/12/2020 14:56:38:542  -  Declarado vencedor

Data/Hora 22/12/2020 14:59:07:251  -  Adjudicado

Fornecedor PEDRAGON AUTOS LTDA.

Contratado R$   7.679.254,00

Data/Hora 16/12/2020-15:54:34

Fornecedor MARCELO A. PACHECO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

Observação Deixou de apresentar a proposta e documentação exigida no item 31 do edital. "É de caráter obrigatório a apresentação de toda a documentação bem
como da proposta, com a descrição completa do objeto ofertado, modelo, marca, e o preço, quando da apresentação da proposta. Todos os documentos
deverão ser originais, assinados e encaminhados em extensão �pdf�."
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