
19/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/4

Pregão Eletrônico

987693.232021 .1934 .4458 .2002567059

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00023/2021

 
Às 09:00 horas do dia 19 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 31/2021 de 11/01/2021, 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 394,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Constitui objeto
deste PREGÃO a aquisição de veículo utilitário novo que será utilizado pelo Departamento Municipal de Educação, de
acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.. 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 utilitário
Descrição Complementar: Aquisição de veículo de utilitário (carga), novo, fabricação/modelo 2021/2021 (zero km),
veículo na cor branca, 3 portas, porta traseira dupla independente com abertura em 02 (dois) estágios, 90° e 180°,
capacidade mínima para 02 passageiros, combustível FLEX (gasolina/etanol), motorização mínima 1.4, potência mínima
de 85 CV (G) e 87 CV (E), transmissão mecânica de no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, direção
hidráulica ou elétrica, sistema de freios ABS com EBD, sistema de AIR BAG duplo, motorista e passageiro, cinto de
segurança retrátil de 03 (três) pontos, encosto de cabeça, faróis de neblina, sistema de ar condicionado, sensor de
estacionamento traseiro, trava elétrica em todas as portas, vidros elétricos, computador de bordo, veículo equipado com
todos os acessórios exigidos pela legislação de transito, jogos de tapetes, película de proteção solar em todos os vidros
em conformidade com a legislação, rodas de aço mínimo 14”, tanque de combustível de no mínimo 55 litros, carroceria
tipo furgão com capacidade mínima de 3.000 (três mil) litros, capacidade de carga (kg) mínima de 645 kg, veículo
equipado com rádio AM/FM/MP3/USB, com 02 (dois) auto falant
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 90.823,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 86.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Veículo utilitário

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
77.396.810/0001-33 FIPAL

DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS LTDA

Não Não 1 R$ 90.790,0000 R$ 90.790,0000 17/05/2021
16:18:18

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de veículo de utilitário (carga), novo, fabricação/modelo
2021/2021 (zero km), veículo na cor branca, 3 portas, porta traseira dupla independente com abertura em
02 (dois) estágios, 90° e 180°, capacidade mínima para 02 passageiros, combustível FLEX (gasolina/etanol),
motorização mínima 1.4, potência mínima de 85 CV (G) e 87 CV (E), transmissão mecânica de no mínimo 05
(cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica ou elétrica, sistema de freios ABS com EBD,
sistema de AIR BAG duplo, motorista e passageiro, cinto de segurança retrátil de 03 (três) pontos, encosto
de cabeça, faróis de neblina, sistema de ar condicionado, sensor de estacionamento traseiro, trava elétrica
em todas as portas, vidros elétricos, computador de bordo, veículo equipado com todos os acessórios
exigidos pela legislação de transito, jogos de tapetes, película de proteção solar em todos os vidros em
conformidade com a legislação, rodas de aço mínimo 14”, tanque de combustível de no mínimo 55 litros,
carroceria tipo furgão com capacidade mínima de 3.000 (três mil) litros, capacidade de carga (kg) mínima de
645kg, veículo equipado com rádio AM/FM/MP3/USB, com 02 (dois) auto falantes dianteiros, 02 (dois)
tweeters e antena. Veículo com no mínimo 12 (doze) meses de garantia sem limite de quilometragem  
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.836.942/0001-04 VIA MONDO
AUTOMOVEIS E
PECAS LTDA

Não Não 1 R$ 90.800,0000 R$ 90.800,0000 18/05/2021
15:50:38

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: FIORINO ENDURANCE 2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de veículo de utilitário (carga), novo, fabricação/modelo
2021/2021 (zero km), veículo na cor branca, 3 portas, porta traseira dupla independente com abertura em
02 (dois) estágios, 90° e 180°, capacidade mínima para 02 passageiros, combustível FLEX (gasolina/etanol),
motorização mínima 1.4, potência mínima de 85 CV (G) e 87 CV (E), transmissão mecânica de no mínimo 05
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(cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica ou elétrica, sistema de freios ABS com EBD,
sistema de AIR BAG duplo, motorista e passageiro, cinto de segurança retrátil de 03 (três) pontos, encosto
de cabeça, faróis de neblina, sistema de ar condicionado, sensor de estacionamento traseiro, trava elétrica
em todas as portas, vidros elétricos, computador de bordo, veículo equipado com todos os acessórios
exigidos pela legislação de transito, jogos de tapetes, película de proteção solar em todos os vidros em
conformidade com a legislação, rodas de aço mínimo 14”, tanque de combustível de no mínimo 55 litros,
carroceria tipo furgão com capacidade mínima de 3.000 (três mil) litros, capacidade de carga (kg) mínima de
645 kg, veículo equipado com rádio AM/FM/MP3/USB, com 02 (dois) auto falantes dianteiros, 02 (dois)
tweeters e antena. Veículo com no mínimo 12 (doze) meses de garantia sem limite de quilometragem. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 90.823,3300 R$ 90.823,3300 18/05/2021
12:47:51

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT DO BRASIL 
Modelo / Versão: STRADA 1.4 ENDURANCE -AMBULÃNCIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de veículo de utilitário (carga), novo, fabricação/modelo
2021/2021 (zero km), veículo na cor branca, 3 portas, porta traseira dupla independente com abertura em
02 (dois) estágios, 90° e 180°, capacidade mínima para 02 passageiros, combustível FLEX (gasolina/etanol),
motorização mínima 1.4, potência mínima de 85 CV (G) e 87 CV (E), transmissão mecânica de no mínimo 05
(cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica ou elétrica, sistema de freios ABS com EBD,
sistema de AIR BAG duplo, motorista e passageiro, cinto de segurança retrátil de 03 (três) pontos, encosto
de cabeça, faróis de neblina, sistema de ar condicionado, sensor de estacionamento traseiro, trava elétrica
em todas as portas, vidros elétricos, computador de bordo, veículo equipado com todos os acessórios
exigidos pela legislação de transito, jogos de tapetes, película de proteção solar em todos os vidros em
conformidade com a legislação, rodas de aço mínimo 14”, tanque de combustível de no mínimo 55 litros,
carroceria tipo furgão com capacidade mínima de 3.000 (três mil) litros, capacidade de carga (kg) mínima de
645 kg. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMOS DE REFERENCIA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90.823,3300 37.532.344/0001-51 19/05/2021 09:00:05:410
R$ 90.800,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:00:05:410
R$ 90.790,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:00:05:410
R$ 90.700,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:01:37:750
R$ 90.000,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:02:35:017
R$ 89.900,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:03:16:183
R$ 89.800,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:03:48:547
R$ 89.500,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:04:50:677
R$ 89.000,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:05:15:060
R$ 88.900,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:05:44:060
R$ 88.800,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:06:05:323
R$ 88.500,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:07:03:603
R$ 88.400,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:07:13:667
R$ 88.000,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:07:27:210
R$ 87.900,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:08:08:230
R$ 87.700,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:08:15:813
R$ 87.500,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:08:58:260
R$ 87.400,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:09:01:553
R$ 87.300,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:09:10:367
R$ 87.000,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:09:14:537
R$ 86.400,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:09:31:623
R$ 86.300,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:11:29:743
R$ 86.200,0000 00.836.942/0001-04 19/05/2021 09:11:46:050
R$ 86.000,0000 77.396.810/0001-33 19/05/2021 09:11:53:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 19/05/2021
09:00:14 Item aberto.

Encerramento 19/05/2021
09:14:07 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

19/05/2021
09:14:07 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de proposta 19/05/2021
09:39:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 77.396.810/0001-33, pelo melhor lance de R$ 86.000,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/05/2021
09:39:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 77.396.810/0001-33.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/05/2021
09:41:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIPAL DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 77.396.810/0001-33.

Habilitação de
fornecedor

19/05/2021
09:58:14

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA - CNPJ/CPF: 77.396.810/0001-33
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Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/05/2021
09:00:05

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar

em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 19/05/2021
09:00:15

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/05/2021
09:00:58

Bom dia senhores, iniciamos a fase de lances, prestem atenção nos valores informados
pelos senhores

Pregoeiro 19/05/2021
09:01:14

todas as informações serão repassadas pelo chat

Sistema 19/05/2021
09:14:07

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 19/05/2021
09:14:56

encerramos a fase de lances estarei agora mesmo fazendo a análise da proposta e
documentos apresentados,

Sistema 19/05/2021
09:15:14

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 19/05/2021
09:27:39

licitante vencedor atenção para apresentação da proposta ajustada, em breve estarei
convocando via sistema o senhor

Sistema 19/05/2021
09:39:43

Senhor fornecedor FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
77.396.810/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 19/05/2021
09:41:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
77.396.810/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 19/05/2021
09:58:14

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´.

Pregoeiro 19/05/2021
09:58:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/05/2021 às
14:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 19/05/2021 09:00:05 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 19/05/2021 09:15:14 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 19/05/2021 09:58:14 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 19/05/2021 09:58:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/05/2021 às 14:00:00.

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 15:22 horas do dia 19 de maio de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANCISCO VALDOMIRO BUENO 
Pregoeiro Oficial

BRUNA ALMEIDA ZANKOSKI
Equipe de Apoio

GIOVANO CHINELATO
Equipe de Apoio

LEONI ESPEDITO SANGALETTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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