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Data de Publicação: 22/11/2021 06:58:39

MOVIMENTOS DO PROCESSO
22/11/2021 10:30:26 CADASTRO DE PROPOSTA FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI
06/12/2021 09:50:33 CADASTRO DE PROPOSTA VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM
06/12/2021 09:57:52 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM
06/12/2021 11:06:43 CADASTRO DE PROPOSTA VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA
06/12/2021 15:43:28 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA
06/12/2021 17:46:07 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI
07/12/2021 08:00:11 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 032/2021, promovido pelo Município
Ecoporanga-ES. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente
licitação.
07/12/2021 08:00:33 MENSAGEM PREGOEIRO
É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
07/12/2021 08:00:59 MENSAGEM PREGOEIRO
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
07/12/2021 08:01:15 MENSAGEM PREGOEIRO
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo, de modo
que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
07/12/2021 08:01:38 MENSAGEM PREGOEIRO
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a
esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a
inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
07/12/2021 08:01:54 MENSAGEM PREGOEIRO
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de
licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com
prudência e responsabilidade.
07/12/2021 08:02:11 MENSAGEM PREGOEIRO
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver
fortes indícios de inexequibilidade do preço.
07/12/2021 08:02:26 MENSAGEM PREGOEIRO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário
para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
07/12/2021 08:03:12 MENSAGEM PREGOEIRO
Iniciarei a etapa de lances
07/12/2021 08:15:37 MENSAGEM PREGOEIRO
Informo que iniciaremos a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
07/12/2021 08:16:55 MENSAGEM PREGOEIRO
Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta
07/12/2021 08:17:47 MENSAGEM PREGOEIRO
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
07/12/2021 08:24:05 MENSAGEM PREGOEIRO
Não houve disputa de lances, não há necessidade de enviar a proposta ao ultimo lance ofertado.
07/12/2021 08:25:02 MENSAGEM PREGOEIRO
A sessão será suspensa neste momento em função da analise da documentação de habilitação.
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07/12/2021 08:26:09 MENSAGEM PREGOEIRO
Retomaremos a sessão no dia 07/12/2021 às 10hs:30min, ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou
ainda, convocação de empresas remanescentes.
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
07/12/2021 10:30:04 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI
EM, não possui CNAE compatível com o objeto licitado, razão pela qual convocarei a licitante subsequente melhor classificada.
07/12/2021 10:31:51 MENSAGEM PREGOEIRO
Licitantes, informo que iniciaremos a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
07/12/2021 10:32:10 MENSAGEM PREGOEIRO
Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
07/12/2021 10:32:37 MENSAGEM PREGOEIRO
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
07/12/2021 10:37:23 MENSAGEM PREGOEIRO
Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da
opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
07/12/2021 10:37:38 MENSAGEM PREGOEIRO
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS O LICITANTE DEVERÁ ANEXAR:
a) catálogo do veículo ofertado, com todas suas especificações.
b) Possuir ou indicar a empresa responsável pela assistência técnica do veículo no Estado do Espírito Santo, bem como o endereço
da mesma durante a vigência da garantia.
07/12/2021 10:38:03 MENSAGEM PREGOEIRO
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas
através do e-mail licitacao@ecoporanga.es.gov.br.
07/12/2021 10:38:19 MENSAGEM PREGOEIRO
Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica
licitacao@ecoporanga.es.gov.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema,
garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
07/12/2021 10:38:40 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por
parte da empresa melhor classificada.
07/12/2021 10:39:13 MENSAGEM PREGOEIRO
Retomaremos a sessão no dia 07/12/2021 às 13hs:30min, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação
mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de
empresas remanescentes.
07/12/2021 10:39:34 MENSAGEM PREGOEIRO
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
07/12/2021 13:30:14 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA,
apresentou a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal vencida. A mesma está enquadrada com
Empresa de Pequeno Porte e conforme a Lei 147/14, art 43, § 1º - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do
07/12/2021 13:30:18 MENSAGEM PREGOEIRO
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularizaçãoda documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
07/12/2021 13:31:45 MENSAGEM PREGOEIRO
Informo que a empresa vencedora deverá inserir a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal atualizada
até o dia 13/12/2021.
07/12/2021 13:33:30 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação solicitada.
Retomaremos a sessão no dia 16/12/2021 às 08hs:00min, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação
mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de
empresas remanescentes.
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
16/12/2021 08:00:41 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia. Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
LTDA apresentou a Certidão solicitada e comprovou atender às exigências editalícias.
Gerado em: 16/12/2021 08:19:01

2 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
ECOPORANGA-ES
16/12/2021 08:01:05 MENSAGEM PREGOEIRO
Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema,
momento no qual será aberto o prazo de 15 (quinze) minutos para registro de eventual intenção recursal.
16/12/2021 08:01:24 MENSAGEM PREGOEIRO
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o
pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de
igual prazo para as contrarrazões.
16/12/2021 08:01:45 MENSAGEM PREGOEIRO
Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos
inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
16/12/2021 08:01:57 MENSAGEM PREGOEIRO
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: UN
Marca: IVECO / STEEL
Modelo: TECTOR 170E21 / STEEL
Descrição: VEICULO CAMINHAO 0 KM EQUIPADO COM POLIGUINDASTE DUPLO fabricação nacional; tração 4x2; ano de
fabricação e modelo 2021/21; Motor com no mínimo 4 cilindros; Diesel; Turbo e Intercooler; Potência mínima de 185 CV; com caixa
de mudanças de 6 marchas à frente e 1 à ré; Eixo traseiro motriz; PBT mínimo 16.000Kg; Capacidade Máxima de Tração (CMT) no
mínimo 23.000 kg; Distância entre eixos no mínimo 4.796 mm; Direção hidráulica. Provido de todos os itens, acessórios e
equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Equipado com Poliguindaste duplo para transporte de
duas caçambas de 5m³, tomada de força pneumática, comando hidráulico com acionamento manual do L.E do veículo, sapata
traseira tipo roldana ou patola.
Quantidade: 1
Valor Unit.: 521.167,78
Valor Total: 521.167,78
Item: 2
Unidade: UN
Marca: STEEL
Modelo: STEEL
Descrição: CAIXAS ESTACIONARIAS SEM TAMPA Caçamba estacionária: capacidade de 5m³, para coleta de entulhos e similares,
com fechamentos laterais, dianteiro e traseiro. Fabricadas de acordo com as normas ABNT - NBR 14728/2005; Perfil dobrado para
reforço estrutural, com chapa de 3mm nas laterais (1/8) e chapa de 4,75mm (3/16) no fundo; Reforçadas externamente com perfis de
U de 4 à 8 e internamente com perfil nos cantos, soldados pelo sistema MIG/MAG nas partes interna e externas, sem emendas ou
deformações; Ganchos e eixos confeccionados em barra maciça, aplicação de fundo e pintura esmalte sintético automotivo, cor
verde e faixas refletivas, para trabalho em equipamento poliguindastes. Medidas: Comprimento 2,65 m , largura na boca 1,80m,
largura no fundo 1,50m, altura 1,10m - SEM TAMPA.
Quantidade: 20
Valor Unit.: 5.450,33
Valor Total: 109.006,60
Item: 3
Unidade: UN
Marca: STEEL
Modelo: STEEL
Descrição: CAIXAS ESTACIONARIAS COM TAMPA Caçamba estacionária: capacidade de 5m³ para coleta de entulhos e similares,
com fechamentos laterais, dianteiro e traseiro. Fabricadas de acordo com as normas ABNT- NBR 14728/2005; Perfil dobrado para
reforço estrutural, com chapa de 3mm nas laterais (1/8) e chapa de 4,75mm (3/16) no fundo, reforçadas externamente com perfis de
U de 4 à 8 e internamente com perfil nos cantos, soldados pelo sistema MIG/MAG nas partes internas e externas, sem emendas ou
deformações; Ganchos e eixos confeccionados em barra maciça, aplicação de fundo e pintura esmalte sintético automotivo, cor
verde e faixas refletivas, para trabalho em equipamento poliguindastes. Medidas: Comprimento 2,65 m , largura na boca 1,80m,
largura no fundo 1,50m, altura 1,10m - COM TAMPA.
Quantidade: 20
Valor Unit.: 7.585,00
Valor Total: 151.700,00

CLASSIFICAÇÃO
Razão Social

Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

1 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

084 38.428.119/0001-32

781.874,38

781.874,38

Sim

2 FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI

044 29.887.078/0001-51

941.100,00

941.100,00

Sim

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

DESCLASSIFICADOS
Razão Social

Num Documento
INABILITADOS

Razão Social

Num Documento

Oferta Inicial

Oferta Final

ME

VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM

058 26.115.858/0001-95

781.867,78

781.867,78

Sim

MOVIMENTOS DO LOTE
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22/11/2021 06:58:38

PUBLICADO

22/11/2021 08:00:00

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

07/12/2021 07:00:00

ANÁLISE DE PROPOSTAS

07/12/2021 08:03:22

DISPUTA

07/12/2021 08:03:22

LANCE

VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM (PARTICIPANTE 058)

781.867,78

07/12/2021 08:03:22

LANCE

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI (PARTICIPANTE 044)

941.100,00

07/12/2021 08:03:22

LANCE

VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 084)

781.874,38

07/12/2021 08:05:26 MENSAGEM VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM (PARTICIPANTE 058)
bom dia, eu nao vou participar desse item e tive que preencher com o valor apenas pra confirmar meus dados na pagina. favor nao
considerar meu lance no primeiro item
07/12/2021 08:06:32 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 058: ok, o item disputado é por lote, caminhão e caçambas juntos
07/12/2021 08:09:36 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 058: Posso cancelar seu preço para o lote 01, lembrando que a disputa é por lote, caminhão e caçambas
estacionarias juntas
07/12/2021 08:10:24 MENSAGEM VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM (PARTICIPANTE 058)
pode sim, eu nao consigo entregar o caminhão. entrei apenas pelas caçambas.
07/12/2021 08:11:26 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 058: seu lance não pode ser cancelado, por ser o inicial
07/12/2021 08:12:42 MENSAGEM VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM (PARTICIPANTE 058)
ok, sem problemas. serei desclassificado na etapa de documentação pois não fiz proposta para o caminhão.
07/12/2021 08:13:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM
07/12/2021 08:13:22 HABILITAÇÃO
07/12/2021 08:13:30 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 058: ok
07/12/2021 08:16:39 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 058: Sua proposta tem o preço do Caminhão, então não há motivo para inabilita-lo
07/12/2021 10:31:00 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM inabilitado. Motivo: A empresa VITORIA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI EM, não
possui CNAE compatível com o objeto licitado, razão pela qual convocarei a licitante subsequente melhor classificada.
07/12/2021 10:31:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA
07/12/2021 10:37:35 MENSAGEM VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 084)
Bom dia Senhor Pregoeiro, Infelizmente não conseguimos reduzir os valores. Cordialmente.
07/12/2021 11:17:53 MENSAGEM VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (PARTICIPANTE 084)
Proposta final anexada a plataforma.
16/12/2021 08:02:15 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
16/12/2021 08:17:16

EM ADJUDICAÇÃO

16/12/2021 08:19:01

ADJUDICADO
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: LUCAS ANTUNES DE SA

_________________________________________________________________________
MEMBRO E PREGOEIRO SUBSTITUTO ALENCAR TEMPONI DA SILVA
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