Pregão Eletrônico
926523.162018 .4413 .4615 .310403000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2018
Às 09:00 horas do dia 15 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 39 de 17/07/2018, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
70000101922017-68, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2018. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de veículo tipo furgão de carga para atender à demanda da Associação Márcia Cordeiro Leite por
meio de Emenda Parlamentar conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações e informações
constantes dos Anexos do Edital.. 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: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: VEÍCULO TIPO FURGÃO, Apresentação: veículo zero km, modelo e ano de fabricação do ano
em curso ou posterior, com primeiro registro e emplacamento em nome do órgão solicitante, Carroceria monobloco
confeccionada em aço estampado original de fábrica; Capacidade para dois lugares incluindo o motorista, bancos com
encosto de cabeça e cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura, ar condicionado de fábrica,
travas elétricas nas portas, sistema de alarme anti-furto e sistema de som com rádio, CD player/MP3 original de fábrica;
duas portas laterais dianteiras e acesso ao baú traseiro por meio de porta dupla traseira ou lateral sem vidros construída
em aço, Cor: branca, Transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, Motor: bicombustível
(Gasolina e álcool), com injeção eletrônica, potência mínima de 85cv, Direção: hidráulica ou elétrica, Freios: a disco nas
rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras, Capacidade de carga igual ou superior a 600Kg, vidros com
películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente, jogo de tapetes de
borracha; protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 64.800,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 73.000,0000 e com valor
negociado a R$ 64.800,0000 .
Histórico
Item: 1 - AUTOMÓVEL
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

1

Valor Unit.
R$ 73.000,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 73.000,0000 15/10/2018
08:41:56

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: FIORINO HARD WORKING 1.4 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO, Apresentação: veículo zero km, modelo e ano
de fabricação 2018 ou curso ou posterior, com primeiro registro e emplacamento em nome do órgão solicitante,
Carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica; Capacidade para dois lugares incluindo o
motorista, bancos com encosto de cabeça e cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura, ar
condicionado de fábrica, travas elétricas nas portas, sistema de alarme anti-furto e sistema de som com rádio, CD
player/MP3 original de fábrica; duas portas laterais dianteiras e acesso ao baú traseiro por meio de porta dupla
traseira, Cor: branca, Transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, Motor: bicombustível
(Gasolina e álcool), com injeção eletrônica, potência de 85cv (G), Direção: hidráulica, Freios: a disco nas rodas
dianteiras e nas rodas traseiras, Capacidade de carga de 650Kg, vidros com películas não reflexivas com nível de
transparência dentro do permitido pela legislação vigente, jogo de tapetes de borracha; protetor de cárter; demais
equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE e ABNT.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. Local de entrega: Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado
de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília – DF , em dias úteis, no
horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30.

22.845.504/0001-45 ELITE
COMERCIAL E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 15/10/2018
08:19:52

Marca: MARCA
Fabricante: FABRICA
Modelo / Versão: MODELO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO, Apresentação: veículo zero km, modelo e ano
de fabricação do ano em curso ou posterior, com primeiro registro e emplacamento em nome do órgão solicitante,
Carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica; Capacidade para dois lugares incluindo o
motorista, bancos com encosto de cabeça e cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura, ar
condicionado de fábrica, travas elétricas nas portas, sistema de alarme anti-furto e sistema de som com rádio, CD
player/MP3 original de fábrica; duas portas laterais dianteiras e acesso ao baú traseiro por meio de porta dupla
traseira ou lateral sem vidros construída em aço, Cor: branca, Transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e
01 (uma) à ré, Motor: bicombustível (Gasolina e álcool), com injeção eletrônica, potência mínima de 85cv, Direção:
hidráulica ou elétrica, Freios: a disco nas rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras, Capacidade de
carga igual ou superior a 600Kg, vidros com películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido
pela legislação vigente, jogo de tapetes de borracha; protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 250.000,0000

22.845.504/0001-45

15/10/2018 09:00:41:463

R$ 73.000,0000

16.701.716/0001-56

15/10/2018 09:00:41:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

15/10/2018
Item aberto.
09:11:15

Iminência de
Encerramento

15/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 15/10/2018 09:26:47.
09:11:47

Encerrado

15/10/2018
Item encerrado
09:50:25

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

15/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
10:43:42 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.

Encerramento do
prazo de
15/10/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
Convocação 12:16:35 BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Anexo
Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
15/10/2018
CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 73.000,0000 e com valor negociado a
13:36:45
R$ 64.800,0000. Motivo: PROPOSTA ACEITA COM VALOR NEGOCIADO DE R$ 64.800,00

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

15/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
13:56:20 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.

Encerramento do
prazo de
15/10/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
Convocação 15:48:29 BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Anexo
Habilitado

16/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
08:58:27 - CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

15/10/2018
09:01:35

Srs. Licitantes. Declaro aberta a sessão pública do PE nº 16/2018. As propostas estão
sendo analisadas. Em alguns instantes iniciaremos a etapa de lances.

Pregoeiro

15/10/2018
09:10:12

Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 15 minutos. Enviem
suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme Termo de Referência,
contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.

Sistema

15/10/2018
09:11:47

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:26 de 15/10/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro

15/10/2018
09:27:16

Srs. Licitantes, já estamos na etapa de encerramento aleatório. A qualquer momento os
itens serão encerrados. Aproveitem e ofereçam seus lances finais.

Pregoeiro

15/10/2018
09:32:52

Srs. Licitantes, atente para o valor estimado pois o melhor lance está acima.

Sistema

15/10/2018
09:51:07

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

15/10/2018
09:58:14

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Senhor Fornecedor. Proponho
negociar o valor ofertado ao valor estimado de R$ 64.000,00

16.701.716/0001-

15/10/2018

Bom dia senhor Pregoeiro, não conseguimos ofertar o valor sugerido.

56

09:58:54

16.701.716/000156

15/10/2018
09:59:23

Ofertamos o lance de R$ 69.000,00.

Pregoeiro

15/10/2018
10:10:45

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Aguardando nova resposta.

16.701.716/000156

15/10/2018
10:12:47

Sr. Pregoeiro, bom dia! Conseguimos ofertar o lance de R$ 64.800,00 desde que esta
egrégia Secretaria aceite o modelo com sistema de som com entrada USB, e não CD
PLAYER, e que o veículo seja equipado com cinto de segurança retrátil sem a regulagem
de altura. O senhor aceitaria um veículo com tais condições?

Pregoeiro

15/10/2018
10:31:53

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Consultando a
área demandante para decisão.

Pregoeiro

15/10/2018
10:33:32

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Aceito conforme
informado.

Pregoeiro

15/10/2018
10:36:43

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Solicitamos para fins de análise e
aceitação o envio da proposta adequada ao valor negociado, no anexo do sistema,
conforme o Anexo I do Edital, contendo a marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 12.1 do Edital.

Sistema

15/10/2018
10:43:42

Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

15/10/2018
12:16:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

15/10/2018
13:55:30

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicito
complementação documentos: CARTÃO CNPJ, PROVA INSCRIÇÃO E CND ESTADUAL e
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DO EDITAL.

Sistema

15/10/2018
13:56:20

Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

16.701.716/000156

15/10/2018
14:55:44

Ok, Senhor pregoeiro, solicitamos 2 hs para envio.

Pregoeiro

15/10/2018
14:58:06

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Aguardando.

Sistema

15/10/2018
15:48:29

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

16/10/2018
08:58:01

Srs. Fornecedores. Reiniciamos o certame na fase de habilitação.

Sistema

16/10/2018
08:58:27

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

16/10/2018
08:58:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2018 às
09:20:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo 16/10/2018 08:58:27 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado
Fechamento de
Prazo

16/10/2018 08:58:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2018 às 09:20:00.

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 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:05 horas do dia 16 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial
ILTON SANTOS
Equipe de Apoio
GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
VELSIO DE SOUSA MATOS
Equipe de Apoio

Voltar

