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Pregão Eletrônico

929146.162022 .6247 .4336 .112392000

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00016/2022

Às 08:31 horas do dia 26 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 030/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de veículo novo, tipo pick-up, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Veículo pick-up
Descrição Complementar: Veículo Pick-Up Tipo Motor: Flex , Tipo Direção: Hidráulica , Potência Motor: 120 CV,
Capacidade Passageiro: 5 , Quantidade Portas: 4 , Tipo Tração: 4 X 2 , Cor: Branca , Modelo: 0 (Zero) Km
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 126.122,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 126.000,0000 e com valor
negociado a R$ 125.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Veículo pick-up

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.582.480/0001-05 IDEAL

COMERCIO
DE
VEICULOS E
PECAS LTDA

Não Não 1 R$ 126.000,0000 R$ 126.000,0000 24/05/2022
16:17:27

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: STRADA CAB DUPLA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up STRADA CABINE DUPLA 1.3 com as seguintes
especificações mínimas: - Zero quilômetro; - Ano/Modelo: 2022/2022 ou versão mais atualizada; - Cabine
Dupla; - 4 portas; - Cor sólida branca; - Capacidade para 4 passageiros; Motor Cilindrada total (cc): 1.300
Potência mínima (cv): 100,0 (G) a 6000 rpm / 109,0 (E) a 6250 rpm Torque mínimo (kgf.m): 13 (G) / 14 (E) a
3.500 rpm Alimentação Injeção Eletrônica: eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção Combustível:
Gasolina / Etanol (Flex) Câmbio e embreagem Número de marchas: 5 à frente e 1 à ré Tração: Dianteira com
juntas homocinéticas Sistema de freios De serviço: Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com
compensação de desgaste Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
Dianteiro: A disco ventilado com pinça flutuante Suspensão dianteira Amortecedores dianteiros: Hidráulicos,
telescópicos de duplo efeito, tipo WET Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes,
braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora Suspensão traseira Amortecedores traseiros:
Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido Elemento elástico: Molas
parabólicas longitudinais Direção Diâmetro mínimo de curva: 10 m Tipo de direção: Elétrica Rodas Rodas em liga
leve 15´ + Pneus 195/65 R15 Peso do veículo Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 Kg Carga útil
(com condutor): 650 Kg Em ordem de marcha (Std A): 1.106 Kg Consumo Urbano: 8,5km/l (A); 12 km/l (G);
Rodoviário: 9,2 km/l (A); 13,2 km/l (G) Desempenho 0 a 100 km/h: 11 s Velocidade máxima: 169 km/h
Dimensões externas Capacidade da caçamba (litros): 800 Tanque de combustível (litros): 55 Comprimento do
veículo (mm): 4.474 Largura do veículo (mm): 1.732 Altura do veículo (mm): 1.606 Entre-Eixos (mm): 2.737
Vão livre do solo (mm): 212mm Ângulo de entrada: 23,8 graus Ângulo de saída: 26,6 graus Itens de série • Air
bag lateral • Airbag duplo (motorista e passageiro) • Alerta de uso do cinto de segurança passageiro • Alertas de
uso de cinto de segurança do motorista • Alça de segurança lado passageiro • Apoia-pé para o motorista •
Apoios de cabeça com regulagem de altura • Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura • Ar-
condicionado • Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura • Cintos de segurança
traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos • Computador de bordo • Console central com porta-objetos e
porta-copos • Conta-giros • Controle eletrônico de estabilidade • Controle de Tração Avançado • Espelho no
para-sol lados motorista e passageiro • Follow me home • Freios ABS com EBD • Gancho universal para fixação
cadeira criança (Isofix) • Ganchos para amarração de carga na caçamba • Grade de proteção no vidro traseiro •
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Grade frontal na cor preta • Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do
veículo em subida) • Hodômetro digital (total e parcial) • Indicador de combustível • Indicador de troca de
marcha • Limpador e lavador do para-brisas • Luz de iluminação da caçamba • Luz de leitura • Luzes de posição
diurnas • Maçanetas e retrovisores externos na cor preta • Moldura dos para-lamas • Para-choque traseiro com
estribos antiderrapantes • Porta objetos nas portas • Porta-escadas • Preparação para Rádio (Cabeamento e
Chicote) • Protetor de caçamba • Suspensão elevada • Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas
longitudinais • Tampa da caçamba com nova tecnologia • Tomada 12V • Volante com regulagem de altura •
Engate para reboque removível • Tapetes de borracha para proteção do carpete • Kit completo alarme, com
sensor som, função subir os vidros no controle e travar portas • Capas de banco para serviço pesado • Trava de
segurança do step Equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos pela Legislação de Trânsito
Brasileira (CONTRAN). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 126.000,0000 04.582.480/0001-05 26/05/2022 08:31:00:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

26/05/2022
08:32:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 26/05/2022
08:37:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

26/05/2022
08:47:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 26/05/2022
08:47:08 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

26/05/2022
08:47:08 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

26/05/2022
09:11:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 04.582.480/0001-05, pelo melhor lance de R$ 126.000,0000 e com valor negociado
a R$ 125.500,0000. Motivo: Valor negociado através do Chat, conforme estipulado no item 7.28
do Edital!

Habilitação de
fornecedor

26/05/2022
10:27:34

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 04.582.480/0001-05, pelo melhor lance de R$ 126.000,0000 e com valor negociado
a R$ 125.500,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/05/2022
10:30:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 04.582.480/0001-05.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/05/2022
10:59:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.480/0001-05.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 26/05/2022
08:31:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 26/05/2022
08:31:59

SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório
referente ao Pregão Eletrônico nº. 016/2022. Em nome da Autarquia, gostaria de
agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de
instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este

Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligencias e/ou
complementações necessárias ao bom andamento do certame.

Pregoeiro 26/05/2022
08:32:40

SENHORES LICITANTES: A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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.
Sistema 26/05/2022

08:36:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/05/2022

08:36:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 26/05/2022 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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08:37:00
Pregoeiro 26/05/2022

08:37:19
SENHORES LICITANTES: O item está aberto para lances. Ofertem seus melhores

preços! Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado primeiro.

Pregoeiro 26/05/2022
08:44:44

SENHORES LICITANTES: Ofertem lances!!!!!!!!!

Sistema 26/05/2022
08:47:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 26/05/2022
08:47:08

O item 1 está encerrado.

Sistema 26/05/2022
08:47:10

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 26/05/2022
08:48:08

Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Prezado Licitante, bom dia. É
possível ofertar alguma redução no preço?

04.582.480/0001-
05

26/05/2022
08:50:40

Sr pregoeiro , devido a situação de mercado e a dificuldade de conseguirmos os carros
, alem dos constantes aumentos que vem incidindo sobre os produtos , ja estamos em

nosso limite . nos desculpe
Pregoeiro 26/05/2022

08:53:13
Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Nem mesmo R$ 500,00 de

redução?
04.582.480/0001-

05
26/05/2022
08:56:21

Ok , consegue autorização podemos chegar a 125.500,00

Pregoeiro 26/05/2022
08:58:22

Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Sr. licitante, agradeço. Porém
conseguiria reduzir mais R$ 500,00?

04.582.480/0001-
05

26/05/2022
09:04:42

nosso menor valor é 125.500,00

Pregoeiro 26/05/2022
09:06:56

Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Entendo, agradeço!!

Pregoeiro 26/05/2022
09:07:43

Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Darei andamento ao certame
pelo preço negociado!

Pregoeiro 26/05/2022
09:12:55

SENHORES LICITANTES: Prosseguiremos com a análise da documentação de
habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.

Pregoeiro 26/05/2022
09:15:52

Senhores Licitantes, quero lhes informar que o Sistema do CNJ está indisponível no
momento. o Edital estipula a consulta ao mesmo (item 9.1.1). Continuarei tentando

até que seja possível realizar a consulta.
Pregoeiro 26/05/2022

09:49:57
Senhores licitantes, o sistema continua fora do ar, peço que aguardem!

Pregoeiro 26/05/2022
10:22:22

Senhores licitantes, o sistema continua fora do ar, continuarei tentando.

Pregoeiro 26/05/2022
10:24:33

Senhores Licitantes, o sistema retornou, darei prosseguimento.

Sistema 26/05/2022
10:27:34

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Sistema 26/05/2022
10:30:12

Senhor fornecedor IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF:
04.582.480/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 26/05/2022
10:31:03

SENHOR LICITANTE: Solicito que encaminhe proposta final realinhada com os valores
arrematantes. A proposta deve seguir as exigências estipuladas no Edital. Sugiro que

utilizem o modelo de proposta de preço que consta no Anexo III do Edital.
Pregoeiro 26/05/2022

10:35:49
Para IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - A proposta final do licitante

declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá seguir o estipulado no item 10

do Edital.
Sistema 26/05/2022

10:59:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,

CNPJ/CPF: 04.582.480/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/05/2022

11:06:22
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/05/2022 às

11:37:00.
Pregoeiro 26/05/2022

11:06:45
SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a

manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro 26/05/2022

11:25:45
SENHORES LICITANTES: Entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de
eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço.

Pregoeiro 26/05/2022
13:02:27

SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Retomaremos os procedimentos para a
continuidade do certame.

Pregoeiro 26/05/2022
13:02:44

SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de
recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame
licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações

e Materiais.
Pregoeiro 26/05/2022

13:02:58
SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no

presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros.

Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 17/05/2022
14:17:24

Abertura da sessão
pública

26/05/2022
08:31:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

26/05/2022
08:36:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

26/05/2022
08:47:10 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 26/05/2022
10:27:34 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/05/2022
11:06:22

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/05/2022 às
11:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:03 horas do dia 26 de maio
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ADALBERTO LUIZ DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio

Voltar   
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