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Consulta Ata do Pregão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 17/2021
Às 08:00 horas do dia 22 de setembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 001/2021 de 01/02/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 9632/2021 , realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 17/2021. Objeto: Aquisição de veículos em atendimento as ações específicas do programa PETI, em
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Emenda Parlamentar da Deputada
Federal Soraya Manato destinada a Fundação IADE e em atendimento as Emendas Parlamentares do Deputado Federal
Paulo Foletto destinadas ao Lar Gonçalves e Casa do Vovô Simeão, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Secretaria Municipal de Educação. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro
abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se
“licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO 0 KM 05 LUGARES - Veículo (zero quilômetros); ano 2021/2021, do tipo sedan,
capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima: 1.0; 05 portas, cor branca, direção hidráulica ou elétrica,
vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, transmissão mínima de 05 marchas à frente e 01 a ré,
apoios de cabeça dianteiros e traseiros, espelhos retrovisores direito/esquerdo com regulagem interna, desembaçador,
jogo de tapetes, protetor de motor, combustível flex, ar condicionado, com som automotivo que tenha rádio AM/FM,
entrada USB, bluetooth, cartão SD e entrada auxiliar MP3 e todos os itens obrigatórios segundo resolução do CONTRAN
Nº14/1998 atualizada.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 225.000,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado
Item: 2
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO HATCH 1.0 2021/2021 - Veículo Hatch, 0 km, motor com potência mínima de 1.0,
77 CV, ano/modelo 2021/2021, cor branca ou prata, 04 portas, flex, transmissão automática sequencial mínima de 05
velocidades à frente e 01 a ré, capacidade de transporte para 05 passageiros, ar condicionado de fábrica, direção
hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, protetor de carter, apoios de cabeça dianteiros e traseiros,
desembaçador, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo com regulagem interna, som automotivo que tenha
rádio am/fm, entrada usb, bluetooth, cartão sd e entrada auxiliar mp3.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 137.980,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado
Item: 3
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO SEDAN 1.4 2021/2021 - Veículo sedan, 0 km, motor com potência 1.4, 88 CV,
ano/modelo 2021/2021, cor branca ou prata, 04 portas, flex, transmissão mínima de 05 velocidades à frente e 01 a ré,
capacidade de transporte para 05 passageiros, ar condicionado de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos
dianteiros e traseiros, protetor de carter, apoios de cabeça dianteiros e traseiros, desembaçador, espelhos retrovisores
externos direito/esquerdo com regulagem interna som automotivo que tenha rádio am/fm, entrada usb, bluetooth,
cartão sd e entrada auxiliar mp3.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 67.500,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado
Item: 4
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO DE 02 LUGARES AUTOMATICO - Veículo utilitário (zero quilômetro) com
carroceria do tipo pick-up, ano 2021/2021, capacidade mínima para 02 lugares, motorização mínima: 1.4, no mínimo 02
portas, cor branca, direção hidráulica ou elétrica ou elétrica-hidráulica, vidros elétricos dianteiros, espelhos retrovisores
direito/esquerdo com regulagem interna, desembaçador, travas elétricas nas portas, automático, apoios de cabeça nos
assentos, jogo de tapetes de borracha, protetor de cárter de fábrica (original), protetor de caçamba, combustível: flex;
ar condicionado de fábrica; som automotivo que tenha rádio AM/FM, entrada USB, bluetooth, cartão SD e entrada
auxiliar MP3 e todos os itens obrigatórios segundo resolução do CONTRAN Nº14/1998 atualizada.
Tratamento Diferenciado: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R$ 78.300,0000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00

Item: 5
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO DE 07 LUGARES AUTOMATICO - Veículo utilitário sem acessibilidade (zero
quilômetro), ano 2021/2021, capacidade de transporte para 07 passageiros, motorização mínima: 1.4, 05 portas, cor
branca, direção hidráulica ou elétrica ou elétrica-hidráulica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas
portas, automático, apoios de cabeça dianteiros e traseiros, espelhos retrovisores direito/esquerdo com regulagem
interna, desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro, jogo de tapetes de borracha, protetor de cárter de fábrica
(original), combustível flex, ar condicionado de fábrica, som automotivo que tenha rádio AM/FM, entrada USB,
bluetooth, cartão SD e entrada auxiliar MP3, e todos os itens obrigatórios segundo resolução do CONTRAN Nº14/1998
atualizada.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 105.720,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado
Item: 6
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: VEICULO PIKUP 1.4 2021/2022 - Veículo pickup, 0 km, motor com potência mínima de 1.4,
88 CV, ano/modelo 2021/2022, cor branca ou prata, flex, transmissão mínima de 05 velocidades à frente e 01 a ré,
capacidade de transporte para 05 passageiros, ar condicionado de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos
dianteiros, protetor de carter, apoios de cabeça dianteiros, desembaçador, espelhos retrovisores externos
direito/esquerdo com regulagem interna, capota marítima, jogo de tapetes, protetor de motor, protetor de caçamba,
som automotivo que tenha rádio am/fm, entrada usb, bluetooth, cartão sd e entrada auxiliar mp3.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 172.580,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 10,00
Situação: Cancelado
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
GIULIANA ARPINI TOREZANI
Pregoeiro Oficial
DAYANE SERAFINI SANTANA
Equipe de Apoio
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