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Pregão Eletrônico

989073.242021 .3583 .4802 .1560

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00024/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO N° 22 DE 12 DE JANEIRO DE 2021 de 13/01/2021,
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 81/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
00024/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual
prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual, com motorista, sob o regime de
fretamento, objetivando atender necessidades da Fundação de Esportes de Dourados-Funed.. 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: Transporte rodoviário - pessoal por automóveis
Descrição Complementar: Contratação de Empresa especializada, operadora turística ou agência de turismo para
prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual com motorista, sob o regime de
fretamento. Veículo tipo ÔNIBUS leito turismo com capacidade mínima 44 (quarenta e quatro) ocupantes sentados,
equipado com ar condicionado, som de CD, monitor de TV, DVD, toalete, poltronas reclináveis, com acessibilidade
para pacientes de necessidades especiais, frigobar, seguro viagem individual e todos os componentes e
equipamentos de segurança exigidos pela legislação de trânsito.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 18.213 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,5800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Item: 2
Descrição: Transporte rodoviário - pessoal por automóveis
Descrição Complementar: Contratação de Empresa especializada, operadora turística ou agência de turismo para
prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual com motorista, sob o regime de
fretamento. Veículo tipo MICRO-ÔNIBUS com capacidade mínima 24 (vinte e quatro) ocupantes sentados, equipado
com ar condicionado, carreta reboque para malas, com acessibilidade para pacientes de necessidades especiais,
seguro viagem individual e todos os componentes e equipamentos de segurança exigidos pela legislação de
trânsito.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7.040 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,8300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Item: 3
Descrição: Transporte rodoviário - pessoal por automóveis
Descrição Complementar: Contratação de Empresa especializada, operadora turística ou agência de turismo para
serviço de transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual com motorista, sob o regime de fretamento.
Veículo tipo VAN com capacidade mínima de 15 (Quinze) ocupantes sentados, equipada com ar condicionado,
carreta reboque para malas, com acessibilidade para pacientes de necessidades especiais, seguro viagem individual
e todos os componentes e equipamentos de segurança exigidos pela legislação de trânsito.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5.797 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Aceito para: AWL LOCACAO DE VAN EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,5600 e com valor negociado a R$
5,5000 e a quantidade de 5.797 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 23/09/2021 09:00:01 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 23/09/2021 09:00:01 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

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

28.309.857/0001-07 AWL
LOCACAO
DE VAN
EIRELI

Sim Sim 5.797 R$ 5,5600 R$ 32.231,3200 15/09/2021
18:09:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa especializada, operadora
turística ou agência de turismo para serviço de transporte rodoviário municipal, estadual e interestadual
com motorista, sob o regime de fretamento. Veículo tipo VAN com capacidade mínima de 15 (Quinze)
ocupantes sentados, equipada com ar condicionado, carreta reboque para malas, com acessibilidade
para pacientes de necessidades especiais, seguro viagem individual e todos os componentes e
equipamentos de segurança exigidos pela legislação de trânsito. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,5600 28.309.857/0001-07 23/09/2021 09:00:01:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 23/09/2021
09:10:03 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

23/09/2021
09:20:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

23/09/2021
09:20:11 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 23/09/2021
09:20:11 Item encerrado.

Aceite de
proposta

23/09/2021
09:26:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AWL LOCACAO DE VAN EIRELI, CNPJ/CPF:
28.309.857/0001-07, pelo melhor lance de R$ 5,5600.

Negociação
de valor

23/09/2021
09:28:48

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AWL LOCACAO DE VAN EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.309.857/0001-07, pelo melhor lance de R$ 5,5600 e com valor negociado
a R$ 5,5000. Motivo: Valor negociado conforme chat.

Habilitação de
fornecedor

23/09/2021
09:41:52

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AWL LOCACAO DE VAN EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.309.857/0001-07, pelo melhor lance de R$ 5,5600 e com valor negociado
a R$ 5,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem
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Sistema 23/09/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 3 itens
poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para

disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de
10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/09/2021
09:00:03

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos.
Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 23/09/2021
09:00:58

Bom dia. declaro à sessão aberta.

Pregoeiro 23/09/2021
09:01:41

Vale ressaltar que as especificações do serviço está discriminada no anexo I do
edital, e deverá ser respeitada na entrega, conforme item 1.1.2 do edital. Desta

forma, as descrições do serviço no sistema, não devem ser consideradas. Ao
encaminhar proposta devem conter os descritivos do anexo I.

Pregoeiro 23/09/2021
09:01:48

Informo que o sistema verificará as proposta, e logo após daremos início à
etapa de lances.

Sistema 23/09/2021
09:10:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 23/09/2021
09:15:49

Favor ofertar lance.

Sistema 23/09/2021
09:20:04

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta
pelo pregoeiro.

Sistema 23/09/2021
09:20:11

O item 3 está encerrado.

Sistema 23/09/2021
09:20:13

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

Pregoeiro 23/09/2021
09:21:44

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - Bom dia, a empresa foi arrematante do
item 03, tem interesse em melhorar a oferta, pois está no valor referência?

28.309.857/0001-
07

23/09/2021
09:23:57

Bom dia senhor pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.
Obrigado

Pregoeiro 23/09/2021
09:24:35

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - ok.

Pregoeiro 23/09/2021
09:26:11

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - Proposta aceita, pois já apresentou no
início do certame e não houve alteração de valor.

Pregoeiro 23/09/2021
09:28:15

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - A empresa apresentou na proposta o valor
unitário de R$5,50, sendo assim, será aceito nesse valor.

28.309.857/0001-
07

23/09/2021
09:28:29

ok, obrigado

Pregoeiro 23/09/2021
09:29:52

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - Dando prosseguimento ao certame,
informo que iniciarei análise da habilitação.

Pregoeiro 23/09/2021
09:41:37

Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - Declaro a empresa habilitada pois cumpriu
com todos os requisitos do edital.

Sistema 23/09/2021
09:41:52

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 23/09/2021

09:42:27
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2021

às 10:12:00.
Pregoeiro 23/09/2021

09:42:54
Para AWL LOCACAO DE VAN EIRELI - Informo que a empresa está dispensada
de encaminhar documentação original, as mesmas serão impressas e juntadas

aos autos.
Pregoeiro 23/09/2021

09:43:28
Declaro os item 01 e 02 DESERTO, pois não tiveram interessados.

Pregoeiro 23/09/2021
09:48:15

Empresa habilitada, prazo de intenção de recurso concedido, sendo assim,
declaro à sessão encerrada. Agradeço atenção de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

23/09/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

23/09/2021
09:20:13 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/09/2021
09:41:52 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/09/2021
09:42:27

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2021 às
10:12:00.
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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
10:16 horas do dia 23 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LARYSSA DE VITO ROSA 
Pregoeiro Oficial

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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