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Pregão Eletrônico

926526.12017 .4553 .4832 .29134600

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00001/2017 
  

Às 10:32 horas do dia 22 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 157/2017 de 09/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 032/2017, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de 01 (hum) Veículo
Automotor, tipo minivan, 1.8, zero quilômetro, ano de fabricação (2017/2018), para atender as necessidades do COREN-RN.. 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: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo automotor, tipo minivan, 1.8, com 05 (cinco) portas, capacidade para 07 (sete)
passageiros, utilização de dois tipos de combustível (flex), Câmbio Manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha ré;
Aros estampados em aço com rodados iguais, inclusive estepe; Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo; Vidros
elétricos; Travamento automático nas 05 (cinco) portas; Ar condicionado manual, quente e frio, com sistema de recirculação de
ar acionado eletronicamente; Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro); Chaves de rodas, macaco e triângulo;
Cinto de Segurança nos 07 (sete) assentos; no mínimo, sistema de freio a disco ou similar; jogo de tapetes de borracha; Direção
elétrica original de fábrica; Espelhos retrovisores esquerdo e direito; Rádio AM/FM CD/USB player, antena e 02 alto- falantes
compatíveis com a potência do rádio; Alarme de fábrica; Painel de instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro
total e parcial, marcador de combustível, indicador de temperatura e luzes de advertência; Todos os equipamentos obrigatórios
conforme norma em vigor do CONTRAN. Conforme descrito no Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UN
Valor estimado: R$ 74.380,3500 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - AUTOMÓVEL

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

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

Registro
07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM

TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Sim Sim 1 R$ 150.000,0000 R$ 150.000,0000 22/12/2017
09:05:00

Marca: chevrolet 
 Fabricante: chevrolet 

 Modelo / Versão: chevrolet 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de automotor, tipo minivan, 1.8, com 05 (cinco) portas,

capacidade para 07 (sete) passageiros, utilização de dois tipos de combustível (flex), Câmbio Manual de 05 (cinco)
marchas à frente e 01 (uma) marcha ré; &#61623; Aros estampados em aço com rodados iguais, inclusive estepe;
&#61623; Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo; &#61623; Vidros elétricos; &#61623;
Travamento automático nas 05 (cinco) portas; &#61623; Ar condicionado manual, quente e frio, com sistema de
recirculação de ar acionado eletronicamente; &#61623; Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro);
&#61623; Chaves de rodas, macaco e triângulo; &#61623; Cinto de Segurança nos 07 (sete) assentos; &#61623;
No mínimo, sistema de freio a disco ou similar; &#61623; Jogo de tapetes de borracha; &#61623; Direção elétrica
original de fábrica; &#61623; Espelhos retrovisores esquerdo e direito &#61623; Rádio AM/FM CD/USB player,
antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; &#61623; Alarme de fábrica; &#61623; Painel de
instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial, marcador de combustível, indicador de
temperatura e luzes de advertência; &#61623; Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do
CONTRAN (triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); &#61623; Veículo deverá obedecer às
Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; &#61623; Protetor Inferior para o motor
(peito de aço); &#61623; Chave adicional – reserva rígida; &#61623; Tomada de 12 volts;

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000 07.488.946/0001-98 22/12/2017 10:32:52:613
R$ 145.000,0000 07.488.946/0001-98 22/12/2017 10:58:19:990
R$ 141.000,0000 07.488.946/0001-98 22/12/2017 11:16:42:950
R$ 139.300,0000 07.488.946/0001-98 22/12/2017 11:40:32:300
R$ 135.300,0000 07.488.946/0001-98 22/12/2017 11:49:48:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Aberto 22/12/2017
10:39:35

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

22/12/2017
11:06:35 Batida iminente. Data/hora iminência: 22/12/2017 11:36:35.

Encerrado 22/12/2017
11:50:04 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

22/12/2017
12:35:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

22/12/2017
15:33:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98.

Recusa 22/12/2017
17:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98, pelo melhor lance de R$ 135.300,0000. Motivo: Valor
proposto acima do estimado.

Cancelado na
aceitação

22/12/2017
17:05:11 Item cancelado na aceitação. Motivo: O pregão restou fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 22/12/2017
10:41:22

Bom dia

Pregoeiro 22/12/2017
10:41:27

Estamos iniciando os trabalhos do pregão 01/2017

Pregoeiro 22/12/2017
10:42:17

Primeiramente, devo lembrá-los de que haverá solicitação de apresentação de proposta e
demais documentos, conforme consta do Edital.

Pregoeiro 22/12/2017
10:42:59

Em segundo lugar, comunico aos Senhores que o encaminhamento de lances constitui ato
jurídico, comprometendo a empresa a honrar a proposta. Portanto, solicito que sejam

cuidadosos ao ofertar os lances eletrônicos.
Sistema 22/12/2017

11:06:35
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:36 de 22/12/2017, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 22/12/2017

11:07:44
Sr. fornecedor, solicito chegar ao valor estimado, pois corre o risco do item não ser aceito.

Pregoeiro 22/12/2017
11:15:34

Sr. licitante, precisamos que chegue ao valor estimado para tenhamos sucesso no certame.

Pregoeiro 22/12/2017
11:36:29

Sr. licitante, saliento que para que haja aceitação do item é necessário chegar ao preço
estimado.

Sistema 22/12/2017
11:50:13

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 22/12/2017

12:00:58
Tem intenção de negociar os valores de sua proposta visando adequa-la ao valor estimado,

que foi de R$ 74.380,35?
Pregoeiro 22/12/2017

12:05:34
Vou aguardar mais 10 minutos, caso não tenha resposta, vou entender que não existe

interesse na negociação.
Pregoeiro 22/12/2017

12:17:01
Sr. licitante favor enviar a proposta de preços e os documentos de habilitação, vamos fazer

estudos junto a diretoria, para melhor decidir o processo.
Pregoeiro 22/12/2017

12:18:00
O prazo para o envio da proposta e documentação é de 2 (duas) horas. O nosso e-mail é

cpl@coren.rn.gov.br e telefone (84) 3222-9542
Sistema 22/12/2017

12:35:28
Senhor fornecedor LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:

07.488.946/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 22/12/2017

15:33:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -

EPP, CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 22/12/2017

16:12:57
Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante tem

intenção de negociar os valores de sua proposta, visando adequa-la ao valor estimado, que
foi R$ 74.380,35?

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:15:09

Infelizmente, não temos condições.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:15:54

Pagamos mais que este valor somente no veiculo, ainda temos a despesas com frete,
emplacamento e tributos.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:17:17

Acabo de falar com nosso fornecedor, e com o desconto dado novamente, consigo baixar
pra R$ 104.900,00

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:17:43

este o nosso melhor valor.

Pregoeiro 22/12/2017
16:22:24

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - A versão do veículo
descrito na sua proposta está de acordo com o objeto do edital?

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:24:48

Esta sim prezado pregoeiro.

Pregoeiro 22/12/2017
16:30:17

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Para conseguirmos
homologar o certame necessitamos que o valor seja pelo menos igual ao estimado.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:32:19

Infelizmente, esse e nosso menor valor.

Pregoeiro 22/12/2017 Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - A versão enviada na
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16:39:03 proposta é a que mais se enquadra nas características descritas no edital?
Pregoeiro 22/12/2017

16:40:32
Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Caso contrário favor

adequar a proposta.
07.488.946/0001-

98
22/12/2017
16:46:37

Sim e a mais adequada, com 7 lugares e somente a LTZ, agora se puder ser com 5
lugares, seria outra versao.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:47:09

Se for com 5 lugares tento baixar mais um pouco.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:47:38

Adequar a proposta do valor de R$ 104.900,00, é isso?

Pregoeiro 22/12/2017
16:52:48

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Nossa necessidade é de
7 lugares.

Pregoeiro 22/12/2017
16:53:25

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Então, o menor preço é
R$ 104.900,00?

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:54:05

sim esse e nosso menor valor, nao condições de baixar mais.

Pregoeiro 22/12/2017
16:58:04

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Agradecemos
participação, mas não poderemos aceitar preços acima do estimado no edital.

07.488.946/0001-
98

22/12/2017
16:59:00

Agradeço a oportunidade.

Sistema 22/12/2017
17:05:11

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 26/12/2017
14:32:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/12/2017 às
15:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

22/12/2017
12:29:55

Previsão de Reabertura: 22/12/2017 15:30:00.  Motivo: Verificação da documentação de
habilitação e proposta.

Reativado 22/12/2017
12:34:31

Suspensão
Administrativa

22/12/2017
12:37:24 Previsão de Reabertura: 22/12/2017 15:30:00.  Motivo: Análise de habilitação e proposta.

Reativado 22/12/2017
15:31:35

Abertura de Prazo 22/12/2017
17:05:11 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/12/2017
14:32:42 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/12/2017 às 15:00:00.

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 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:11 horas do dia 26 de dezembro de 2017, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 

 
HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

LUANA SANTOS DA SILVA
 Equipe de Apoio

VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO
 Equipe de Apoio

Voltar   
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