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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Pregão Eletrônico - 003/2023

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

26/01/2023 17:32 26/01/2023 17:35 06/02/2023 09:00 09/02/2023 09:00 09/02/2023 09:01

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

27/01/2023 - 10:37 Pedido de esclarecimento - Prazo de entrega e prazo de garantia 07/02/2023 - 16:30

Dúvida: Bom dia Sr. Robson Raphael Oliveira de Andrade,

Venho por meio desta solicitar esclarecimento conforme questionamento abaixo:

1. Das condições de entrega.
Edital solicita: Prazo de entrega em até 05 (cinco) dias.
Os ônibus são produzidos sob encomenda, só iniciamos a produção após o recebimento do chassi. Devido a falta de insumos e componentes no mercado, as montadoras
(fabricantes de chassis) estão com atraso de entrega do produto, nos entregando o chassi com um prazo médio de 60 dias úteis.
Pergunto: Será aceito prorrogação do prazo para até 120 dias?

2. Do prazo de garantia.
Edital solicita: Os veículos deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para motor e câmbio.
Solicitamos alterar para: Os veículos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para motor e câmbio.
Motivo: O produto ônibus, ao contrário de veículos de passeio, por exemplo, não possui preço tabelado, ele varia de acordo com as mudanças do mercado (exemplo: aumento do
dólar, pandemia, guerra no leste europeu, entre outros eventos), e por esses motivos é inviável conceder garantia de 36 (trinta e seis) meses, visto que não tem como
calcularmos estas variáveis para um período tão logo.

Outro motivo, o prazo de garantia padrão do ônibus segue a exigência do código de defesa do consumidor que é de 01 (um) ano.

Com esta alteração, além de atendermos o prazo de garantia exigido no código de defesa do consumidor, ampliaremos o número de participantes do certame.

Portanto, solicitamos alteração do prazo de garantia para 12 meses, que é o padrão do produto ônibus, conforme justificamos acima.

Ciente de vossa compreensão.

Ficaremos no aguardo de um breve parecer favorável.

Atenciosamente

Renato Ianelli
Supervisor de vendas em licitação
(45)3219-6000
(11)96468-0069
www.mascarello.com.br
www.grupomascarello.com.br
Surpreender os clientes com as melhores soluções para o transporte de pessoas.

Resposta: A empresa Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.440.065/0001-71 , apresentou pedido de esclarecimento acerca dos itens referente as
condições de entrega e do prazo de garantia do edital do pregao eletrônico 002/2023.
Os questionamentos foram os seguintes:
1. Das condições de entrega.
Edital solicita: Prazo de entrega em até 05 (cinco) dias.
Os ônibus são produzidos sob encomenda, só iniciamos a produção após o recebimento do chassi. Devido a falta de insumos e componentes no mercado, as montadoras
(fabricantes de chassis) estão com atraso de entrega do produto, nos entregando o chassi com um prazo médio de 60 dias úteis.
Pergunto: Será aceito prorrogação do prazo para até 120 dias?

2. Do prazo de garantia.
Edital solicita: Os veículos deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses para motor e câmbio.
Solicitamos alterar para: Os veículos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses para motor e câmbio.
Motivo: O produto ônibus, ao contrário de veículos de passeio, por exemplo, não possui preço tabelado, ele varia de acordo com as mudanças do mercado (exemplo: aumento do
dólar, pandemia, guerra no leste europeu, entre outros eventos), e por esses motivos é inviável conceder garantia de 36 (trinta e seis) meses, visto que não tem como
calcularmos estas variáveis para um período tão logo.

Em resposta informo que, no que diz respeito as condições de entrega, o prazo não é de 5 dias e sim de 90 dias conforme dispõe o item 19. B do edital;
Por fim, no que se refere ao prazo de garantia o mesmo será mantido em 36 meses para melhor segurança para a administração pública.
Atenciosamente, 

Raphael

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
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0001 MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO, ZERO
QUILOMETRO, ANO IGUAL OU SUPERIOR
2021, NO MÍNIMO, DEVIDAMENTE LICENCIADO
E EMPLACADO NO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM PRIMEIRO
EMPLACAMENTO EM NOME DA SECRETÁRIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS
0KM; COR: BRANCA; ANO/MODELO: 2021/2022
ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO
CAPACIDADE DE 22 (VINTE E DOIS)
PASSAGEIROS, MAIS MOTORISTA, SENDO 03
POSIÇÕES PARA CADEIRANTE E 19
POLTRONAS INDIVIDUAIS, TOTALIZANDO 23
(VINTE E TRÊS) OCUPANTES; AR
CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA;
CORTINAS; VIDRO FUMÊ (OU PELÍCULADO);
TAPA SOL; JANELAS COM VIDROS MÓVEIS
COM GUARNIÇÃO; CHAVE DE RODA,
EXTINTOR, MACACO E CAIXA DE
FERRAMENTAS, POLTRONA PARA
MOTORISTA COM DESLOCAMENTO LATERAL
E AMORTECIMENTO HIDRÁULICO;
POLTRONAS EXECUTIVAS RECLINÁVEIS;
PORTA ELEVATÓRIA PARA CADEIRANTE;
TOMADA DE AR NO TETO COM SAÍDA DE
EMERGÊNCIA ACOPLADA; ILUMINAÇÃO
INTERNA E PORTA PACOTES.

493.333,33 1 UN Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/01/2023 7-EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

09/02/2023 - 10:24 Negociação aberta para o processo
003/2023

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 003/2023.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/02/2023 - 10:26 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2023 às 12:26.

Propostas Enviadas
0001 - Micro-ônibus adaptado, zero quilometro, ano igual ou superior 2021, no mínimo, devidamente
licenciado e emplacado no Fundo Municipal de Assistência Social, com primeiro emplacamento em
nome da Secretária de Assistência Social.
Padronização do Veículo: Micro-ônibus 0km; Cor: Branca; Ano/modelo: 2021/2022 adaptado para o
transporte de passageiros com deficiência tipo Capacidade de 22 (vinte e dois) passageiros, mais
motorista, sendo 03 posições para cadeirante e 19 poltronas individuais, totalizando 23 (vinte e três)
ocupantes; Ar condicionado original de fábrica; Cortinas; vidro fumê (ou películado); Tapa sol; Janelas
com vidros móveis com guarnição; chave de roda, extintor, macaco e caixa de ferramentas, Poltrona
para motorista com deslocamento lateral e amortecimento hidráulico; Poltronas executivas reclináveis;
Porta elevatória para cadeirante; Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Iluminação
interna e porta pacotes.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BERTIOGA VEICULOS
E SERVICOS LTDA

12.674.914/0001-
17

08/02/2023 -
16:03:55

GRAN MICRO S2
/ 8.160 OD

MASCARELLO /
VOLKSWAGEN

1 600.000,00 R$ 600.000,00 Não

ALIANCA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-
02

09/02/2023 -
08:38:42

10-190 EURO 6 IVECO 1 870.208,00 R$ 870.208,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.634.511/0001-02 60 dias

BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA 12.674.914/0001-17 90 dias

Lances Enviados
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0001 - Micro-ônibus adaptado, zero quilometro, ano igual ou superior 2021, no mínimo, devidamente
licenciado e emplacado no Fundo Municipal de Assistência Social, com primeiro emplacamento em
nome da Secretária de Assistência Social.
Padronização do Veículo: Micro-ônibus 0km; Cor: Branca; Ano/modelo: 2021/2022 adaptado para o
transporte de passageiros com deficiência tipo Capacidade de 22 (vinte e dois) passageiros, mais
motorista, sendo 03 posições para cadeirante e 19 poltronas individuais, totalizando 23 (vinte e três)
ocupantes; Ar condicionado original de fábrica; Cortinas; vidro fumê (ou películado); Tapa sol; Janelas
com vidros móveis com guarnição; chave de roda, extintor, macaco e caixa de ferramentas, Poltrona
para motorista com deslocamento lateral e amortecimento hidráulico; Poltronas executivas reclináveis;
Porta elevatória para cadeirante; Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Iluminação
interna e porta pacotes.
Data Valor CNPJ Situação

08/02/2023 - 16:03:55 600.000,00 (proposta) 12.674.914/0001-17 - BERTIOGA
VEICULOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - A proposta será recusada por motivo de não ajuste valor
ao valor referencia impossibilitando esta comissão de realizar o aceite
da mesma 14/02/2023 09:23:47

09/02/2023 - 08:38:42 870.208,00 (proposta) 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - a proposta será recusada por motivo da não realização de
desconto ao valor referência por este motivo o valor não pode ser aceito
14/02/2023 10:09:20

09/02/2023 - 09:42:38 863.000,00 36.634.511/0001-02 - ALIANCA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - a proposta será recusada por motivo da não realização de
desconto ao valor referência por este motivo o valor não pode ser aceito
14/02/2023 10:09:20

09/02/2023 - 09:59:26 595.000,00 12.674.914/0001-17 - BERTIOGA
VEICULOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - A proposta será recusada por motivo de não ajuste valor
ao valor referencia impossibilitando esta comissão de realizar o aceite
da mesma 14/02/2023 09:23:47

09/02/2023 - 10:30:22 530.800,00 12.674.914/0001-17 - BERTIOGA
VEICULOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - A proposta será recusada por motivo de não ajuste valor
ao valor referencia impossibilitando esta comissão de realizar o aceite
da mesma 14/02/2023 09:23:47

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/02/2023 - 09:23:47 BERTIOGA VEICULOS E
SERVICOS LTDA

12.674.914/0001-17 Item 0001 - Micro-ônibus adaptado, zero quilometro, ano igual ou superior 2021,
no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Fundo Municipal de
Assistência Social, com primeiro emplacamento em nome da Secretária de
Assistência Social.
Padronização do Veículo: Micro-ônibus 0km; Cor: Branca; Ano/modelo: 2021/2022
adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo Capacidade de 22
(vinte e dois) passageiros, mais motorista, sendo 03 posições para cadeirante e 19
poltronas individuais, totalizando 23 (vinte e três) ocupantes; Ar condicionado
original de fábrica; Cortinas; vidro fumê (ou películado); Tapa sol; Janelas com
vidros móveis com guarnição; chave de roda, extintor, macaco e caixa de
ferramentas, Poltrona para motorista com deslocamento lateral e amortecimento
hidráulico; Poltronas executivas reclináveis; Porta elevatória para cadeirante;
Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Iluminação interna e
porta pacotes.

Desclassificação: A proposta será recusada por motivo de não ajuste valor ao valor referencia impossibilitando esta comissão de realizar o aceite da mesma

14/02/2023 - 10:09:20 ALIANCA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

36.634.511/0001-02 Item 0001 - Micro-ônibus adaptado, zero quilometro, ano igual ou superior 2021,
no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Fundo Municipal de
Assistência Social, com primeiro emplacamento em nome da Secretária de
Assistência Social.
Padronização do Veículo: Micro-ônibus 0km; Cor: Branca; Ano/modelo: 2021/2022
adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo Capacidade de 22
(vinte e dois) passageiros, mais motorista, sendo 03 posições para cadeirante e 19
poltronas individuais, totalizando 23 (vinte e três) ocupantes; Ar condicionado
original de fábrica; Cortinas; vidro fumê (ou películado); Tapa sol; Janelas com
vidros móveis com guarnição; chave de roda, extintor, macaco e caixa de
ferramentas, Poltrona para motorista com deslocamento lateral e amortecimento
hidráulico; Poltronas executivas reclináveis; Porta elevatória para cadeirante;
Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; Iluminação interna e
porta pacotes.

Desclassificação: a proposta será recusada por motivo da não realização de desconto ao valor referência por este motivo o valor não pode ser aceito

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

14/02/2023 - 10:29 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

09/02/2023 - 09:10:26 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES

09/02/2023 - 09:10:48 Pregoeiro VAMOS DAR INICIO A SESSÃO DO PREGÃO 003/2023
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09/02/2023 - 09:11:11 Pregoeiro SOLICITO A TODOS QUE FIQUEM ATENTOS AOS CHAMADOS

09/02/2023 - 09:11:39 Pregoeiro E AS TRAMITAÇÕES DO PREGÃO, PAR QUE NÃO HAJA PREJUIZO

09/02/2023 - 09:23:49 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

09/02/2023 - 09:26:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

09/02/2023 - 09:26:54 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

09/02/2023 - 09:26:54 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

09/02/2023 - 09:34:10 Pregoeiro VAMOS A FASE DE LANCES

09/02/2023 - 09:40:02 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

09/02/2023 - 09:40:02 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/02/2023 - 09:47:25 Pregoeiro POR FAVOR SENHORES LICITANTES

09/02/2023 - 09:47:36 Pregoeiro SOLICITO QUE OFERTEM LANCES

09/02/2023 - 09:50:07 Sistema O item 0001 foi encerrado.

09/02/2023 - 09:54:01 Sistema O item 0001, aberto em 09/02/2023 às 09:40:02 e encerrado em 09/02/2023 às 09:50:02, foi reaberto pelo
pregoeiro.

09/02/2023 - 09:54:01 Sistema Motivo: EM BUSCA DO MELHOR LANCE

09/02/2023 - 10:04:06 Sistema O item 0001 foi encerrado.

09/02/2023 - 10:24:42 Sistema O item 0001 teve como arrematante BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$
595.000,00.

09/02/2023 - 10:24:43 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

09/02/2023 - 10:25:58 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2023 às 12:26.

09/02/2023 - 10:26:04 F. BERTIOGA VEICULOS... Negociação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro.

09/02/2023 - 10:28:48 F. BERTIOGA VEICULOS... Negociação Item 0001: Observei que o valor dereferencia é 493.000,00 sendoeste valor inviavel para os
atuais valores de mercado e com os continuos aumentos que o mercado automobilisticos vem sofrendo,
alem do fato que estamos em transição para modelos de emissão de poluentes euro 6, oque causa um
aumento de 20% sobre os valores anteriormente praticados

09/02/2023 - 10:29:15 F. BERTIOGA VEICULOS... Negociação Item 0001: Dessa forme noss valor minimo é de 530.800,00

09/02/2023 - 10:30:17 F. BERTIOGA VEICULOS... Negociação Item 0001: Acrdito que visando o nao fracassamento do certame, o municipio pode viabilizar a
contratação com inclusão de contra partida atraves de consulta do banco nacional de preços, assim
aceitando os 530.800,00

09/02/2023 - 10:30:22 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 530.800,00.

13/02/2023 - 09:13:11 Pregoeiro remarco a sessão para amanhã dia 14 de fevereiro de 2023 as 09:00h

14/02/2023 - 09:01:41 Pregoeiro bom dia senhores licitantes

14/02/2023 - 09:12:23 Pregoeiro considerando que na fase de negociação a mesma não ofertou lance o qual seja abaixo do valor referencia

14/02/2023 - 09:12:43 Pregoeiro por este motivo não pode ser aceito o lance

14/02/2023 - 09:13:00 Pregoeiro proposta será recusada para o item

14/02/2023 - 09:23:47 Sistema O fornecedor BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

14/02/2023 - 09:23:47 Sistema Motivo: A proposta será recusada por motivo de não ajuste valor ao valor referencia impossibilitando esta
comissão de realizar o aceite da mesma

14/02/2023 - 09:23:47 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$
863.000,00.

14/02/2023 - 09:30:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 14/02/2023.

14/02/2023 - 09:30:32 Sistema Motivo: a empresa aliança confirma o valor ofertado considerando que o valor ofertado esta acima do valor
referência, por favor a empresa se manifeste

14/02/2023 - 09:56:21 Pregoeiro informo a empresa que o valor será recusado por não haver manifestação da empresa e não ajuste do valor
referencia

14/02/2023 - 10:09:20 Sistema O fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro
e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/02/2023 - 10:09:20 Sistema Motivo: a proposta será recusada por motivo da não realização de desconto ao valor referência por este
motivo o valor não pode ser aceito

14/02/2023 - 10:09:52 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2023 às 10:29.

14/02/2023 - 13:45:57 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro
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DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio
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