
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/19)

EDITAL: 0009/2021    PROCESSO: 063

Em 25/06/2021, às 09:00 horas, na MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, sito à null - TRES DE MAIO -
RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º
425/2020, publicado em 26/10/2020, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: Pregão Eletrônico (10.024/19) - Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo Hatch, de 05 (cinco) lugares, para uso junto à
Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, com recursos da Proposta no 118.40.173000/1200-04, de Emenda Parlamentar.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no
Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (10.024/19), com a divulgação das propostas de preços e em
perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital.

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LOTE: 1 - VEÍCULO HATCH, NOVO, ZERO KM
Homologação

Pendente.

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 25/06/2021 09:03 encerrou a sessão pública deste lote.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 14/06/2021 09:00 Fim do recebimento de propostas: 25/06/2021 08:59

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 50,00 (valor absoluto)

Situação: Deserto (encerrado)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1351928 - VEÍCULO HATCH, NOVO, ZERO KM

Descrição complementar: VEÍCULO HATCH, NOVO, ZERO KM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM Aquisição de veículo novo, zero Km, tipo
Hatch, ano de fabricação no mínimo 2021, com pintura sólida, cor branca, motor de no mínimo 1.0, com motorização mínima de 70 cv,
total flex (gasolina e etanol), transmissão manual de 05 marchas à frente e 01 marcha a ré, com capacidade para 05 passageiros, 04
portas com travamento elétrico, com vidros dianteiros elétricos, com no mínimo 02 air bags frontais, sistema freios ABS, com direção
hidráulica ou elétrica, com tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros, para-choque na cor do veículo, com ar condicionado
quente-frio, desembaçador traseiro, sistema de áudio, protetor de cárter, jogo de tapetes e demais equipamentos exigidos pelo CTB.
Garantia de no mínimo 12 meses, sem limite de quilometragem.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Não há propostas para esse lote.
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Lances

Nenhum lance foi dado.

Classificação

Não há classificados.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Habilitação

Não há classificados

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas 25/06/2021 09:03:26 Marlise Margarete Mallmann Lote sem propostas registradas.

Encerramento manual 25/06/2021 09:03:26 Marlise Margarete Mallmann

Troca de Mensagens

Não há registros de troca de mensagens.

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

EQUIPE DE APOIO:
Denise Cristina Mella dos Santos
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Letícia Schröer Pedó
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

----------------------------------------------
Marlise Margarete Mallmann
Pregoeiro(a)

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 25/06/2021 09:04 -----------
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