SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2018
Às 09:00 horas do dia 28 de agosto 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 70000114662017-36, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos de
passeio e veículo utilitário tipo caminhonete pick up 4x4, para serem utilizados pela Diretoria de Sanidade Agropecuária e
Fiscalização DISAF e Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA, conforme descrição,
características, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos deste 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 DE PASSEIO, zero quilômetro, 4 portas, ano de fabricação igual à data da compra
com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade de transporte 05 passageiros incluindo motorista, motor 1.0
(mínimo) Flex (bicombustível) x no mínimo 8 válvulas; potência mínima do motor 70 Cv (gasolina) e 75Cv (álcool); sistema
de injeção eletrônica de combustível; câmbio manual de 5(cinco) marchas a frente e 1 (uma) a ré, tanque de combustível com
capacidade para 45 litros (mínimo); porta malas com capacidade mínima de 255 litros; cor branca, airbag duplo; ar
condicionado de fábrica; desembaçador e limpador de vidro traseiro; cinto de segurança para todos os passageiros, sendo de 3
(três) pontos para, no mínimo, 4 (quatro) ocupantes; encosto de cabeça para, no mínimo, 4 (quatro) passageiros; sistema de
som de série com antena (interna ou externa); sistema de freios ABS; direção hidráulica ou elétrica ou eletro hidráulica, vidros
elétricos de série nas 2 portas dianteiras (mínimo); trava elétrica de série nas 4 (quatro) portas; jogo de tapetes dianteiros e
traseiros em borracha; chave reserva; protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo
CONTRAN e em
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 80.786,8000
Situação: Cancelado na aceitação
Item: 2
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, Tipo: Caminhonete Pick up Cabine dupla, Características básicas veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4, chassi ou monobloco alto, zero quilômetro de fábrica,
carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de
seu último lançamento; capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas
laterais e tampa traseira; caçamba original, com capacidade de carga útil total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a
diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4;
suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 205 (duzentos e cinco) mm do solo,
com o veículo vazio; direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag
frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de freio (Brake-light); equipada com kit multimídia de série, e demais
descrições de acordo com o ite 3 do TR.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 135.190,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 131.700,0000 .
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

12.661.958/0001- AMORIM E
02
ALVES
COMERCIO DE
VEICULOS
LTDA

Porte
Declaração
Quantidad
ME/EP ME/EPP/COO
e
P
P
Não

Marca: ONIX 1.0
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2018/2019

Não

2

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 46.000,0000 R$ 92.000,0000 27/08/201
8 12:19:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHEVROLET ONIX 1.0 VEÍCULO DE PASSEIO, zero
quilômetro, 4 portas, ano de fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último
lançamento; capacidade de transporte 05 passageiros incluindo motorista, motor 1.0 (mínimo) Flex
(bicombustível)conforme especifições do edital.
16.701.716/0001- FCA FIAT
56
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

2

R$ 60.000,0000

R$
120.000,0000

27/08/201
8 18:36:07

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO 1.0 L FLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, zero quilômetro, 4 portas, ano de
fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade de
transporte 05 passageiros incluindo motorista, motor 1.0 (mínimo) Flex (bicombustível) x 8 válvulas;
potência do motor 73 Cv (gasolina) e 75Cv (álcool); sistema de injeção eletrônica de combustível; câmbio
manual de 5(cinco) marchas a frente e 1 (uma) a ré, tanque de combustível com capacidade para 48 litros ;
porta malas com capacidade de 280 litros; cor branca, airbag duplo; ar condicionado de fábrica;
desembaçador e limpador de vidro traseiro; cinto de segurança para todos os passageiros, sendo de 3 (três)
pontos para, 4 (quatro) ocupantes; encosto de cabeça para, 4 (quatro) passageiros; sistema de som de série
com antena (interna ou externa); sistema de freios ABS; direção hidráulica, vidros elétricos de série nas 2
portas dianteiras; trava elétrica de série nas 4 (quatro) portas; jogo de tapetes dianteiros e traseiros em
borracha; chave reserva; protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo
CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE e ABNT. O fornecimento será efetuado em remessa
única, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do instrumento de contrato. Os
veículos serão entregues no Parque Estação Biológica, Edifício Sede, Asa Norte, CEP: 70.770-914 Brasília –
DF, de segunda a sexta em horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. GARANTIA DOS VEÍCULOS: 01
(um) ano, sem limite de quilometragem, desde que, observadas e cumpridas as normas dos livretes
assistências de garantia que acompanham os veículos. Validade da proposta: de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data de abertura da licitação
22.845.504/0001- ELITE
45
COMERCIAL E
EQUIPAMENTO
S EIRELI

Sim

Sim

2

R$
100.000,0000

R$
200.000,0000

28/08/201
8 08:26:32

Marca: renalt
Fabricante: renalt
Modelo / Versão: kwid
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, zero quilômetro, 4 portas, ano de
fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade de
transporte 05 passageiros incluindo motorista, motor 1.0 (mínimo) Flex (bicombustível) x no mínimo 8
válvulas; potência mínima do motor 70 Cv (gasolina) e 75Cv (álcool); sistema de injeção eletrônica de
combustível; câmbio manual de 5(cinco) marchas a frente e 1 (uma) a ré, tanque de combustível com
capacidade para 45 litros (mínimo); porta malas com capacidade mínima de 255 litros; cor branca, airbag
duplo; ar condicionado de fábrica; desembaçador e limpador de vidro traseiro; cinto de segurança para todos
os passageiros, sendo de 3 (três) pontos para, no mínimo, 4 (quatro) ocupantes; encosto de cabeça para, no
mínimo, 4 (quatro) passageiros; sistema de som de série com antena (interna ou externa); sistema de freios
ABS; direção hidráulica ou elétrica ou eletro hidráulica, vidros elétricos de série nas 2 portas dianteiras
(mínimo); trava elétrica de série nas 4 (quatro) portas; jogo de tapetes dianteiros e traseiros em borracha;
chave reserva; protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo
CONTRAN e em
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000

22.845.504/0001-45

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 120.000,0000

16.701.716/0001-56

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 92.000,0000

12.661.958/0001-02

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 91.000,0000

16.701.716/0001-56

28/08/2018 09:36:12:307

R$ 90.900,0000

12.661.958/0001-02

28/08/2018 09:53:57:380

R$ 88.000,0000

16.701.716/0001-56

28/08/2018 09:55:48:887

R$ 87.900,0000

12.661.958/0001-02

28/08/2018 09:58:01:817

R$ 87.000,0000

16.701.716/0001-56

28/08/2018 09:58:37:490

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

Data

Observações

Aberto

28/08/2018
Item aberto.
09:30:51

Iminência de
Encerramento

28/08/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 28/08/2018 09:53:28.
09:33:28

Encerrado

28/08/2018
Item encerrado
10:13:50

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
28/08/2018
CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 87.000,0000. Motivo: Valor ofertado
14:39:09
acima do estimado com negociação fracassada.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
28/08/2018
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 87.900,0000. Motivo: Motivo da
14:39:40
Recusa: Valor ofertado acima do estimado com negociação fracassada.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI,
28/08/2018 CNPJ/CPF: 22.845.504/0001-45, pelo melhor lance de R$ 200.000,0000. Motivo: Valor ofertado
14:40:37 acima do estimado com negociação fracassada por não obter resposta da licitante via chat nem
contato por telefone.

Cancelado na
aceitação

28/08/2018 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas com valores acima do estimado e
15:59:48 negociação fracassada
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - 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

41.183.930/0001- AKANE
05
VEICULOS
LTDA

Porte
Declaração
Quantidad
ME/EP ME/EPP/COO
e
P
P
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$
142.000,0000

R$
142.000,0000

27/08/201
8 12:26:02

Marca: L200 GL
Fabricante: MITSUBISHI
Modelo / Versão: 2018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L200 GL Pick-Up 4X4,DIESEL,CABINE DUPLA
COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
12.661.958/0001- AMORIM E
02
ALVES
COMERCIO DE
VEICULOS
LTDA

Não

Não

1

R$
145.000,0000

R$
145.000,0000

27/08/201
8 12:19:15

Marca: S 10 CD DIESEL
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHEVROLET S10 Diesel, zero km, motor mínimo 2.8
fabricação/modelo 2018/2019, diesel, cabine dupla,carroceria aberta, 5 passageiros, direção elétrica, ar
condicionado, tração 4x4, cor branca conforme especificações do edital.
16.701.716/0036- FCA FIAT
86
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

1

R$
190.000,0000

R$
190.000,0000

27/08/201
8 18:42:01

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: TORO 2.0 L DIESEL 4 X 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, Tipo: Caminhonete Pick up Cabine
dupla, Características básicas - veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4,
monobloco alto, zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano
de fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade para
transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira;
caçamba original, com capacidade de carga útil total do veículo de 1.000kg; motor a diesel, com turbo e
Inter cooler; Transmissão automática com nove velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4;
suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre de 206 (duzentos e seis) mm do
solo, com o veículo vazio; direção elétrica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal
duplo (motorista e passageiro); luz de freio (Brake-light); equipada com kit multimídia de série , sensor de
estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras, com
sistema de antitravamento (ABS) integral das rodas; potência de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor;
capacidade do tanque de 60 (sessenta) litros de combustível;rodas em liga leve, nas medidas e tamanhos
inclusive dos pneus estipuladas originariamente pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será
oferecido, com pneu do estepe em roda de aço; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros
elétricos de série no nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva;
espelhos retrovisores esquerdo e direito com comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com
temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de combustível; marcador de
temperatura de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa,
sendo os laterais retráteis de três pontos e o central três pontos; iluminação interna do veículo com
regulagem manual podendo escolher entre “ligado”, “ligar ao abrir a porta” e “desligado”; banco do

motorista com regulagem de altura; bancos dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do
encosto do banco, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco traseiro com apoio para cabeça
ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo; barra de
proteção lateral de série; grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do
motor; isolamento termo-acústico interno sob o capô do compartimento do motor; películas não reflexivas
com nível de transparência mínima possível dentro do permitido pela legislação vigente e do
DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compatível com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE P-7
Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE (Anexo I), não
identificamos layut no anexo I. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto fosco com especificação e
material recomendado pelo fabricante; capota marítima de fábrica; faróis de neblina; tapetes de borracha ou
polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista;
revestimento do assoalho de borracha ou vinil; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de
cigarros e outra auxiliar); capas removíveis de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa ou
similar) na cor cinza ou preta; estribos laterais. O fornecimento será efetuado em remessa única, em até 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do instrumento de contrato. Os veículos serão
entregues no Parque Estação Biológica, Edifício Sede, Asa Norte, CEP: 70.770-914 Brasília – DF, de
segunda a sexta em horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. GARANTIA DOS VEÍCULOS: 01 (um) ano,
sem limite de quilometragem, desde que, observadas e cumpridas as normas dos livretes assistências de
garantia que acompanham os veículos. Validade da proposta: de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data de abertura da licitação.
22.845.504/0001- ELITE
45
COMERCIAL E
EQUIPAMENTO
S EIRELI

Sim

Sim

1

R$
200.000,0000

R$
200.000,0000

28/08/201
8 08:26:32

Marca: marca
Fabricante: fabrica
Modelo / Versão: modelo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, Tipo: Caminhonete Pick up Cabine
dupla, Características básicas - veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4, chassi
ou monobloco alto, zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca;
ano de fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; capacidade para
transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira;
caçamba original, com capacidade de carga útil total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel, com
turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração
4X4; suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 205 (duzentos
e cinco) mm do solo, com o veículo vazio; direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de
fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de freio
(Brake-light); equipada com kit multimídia de série, e demais descrições de acordo com o ite 3 do TR.
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000

22.845.504/0001-45

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 190.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 145.000,0000

12.661.958/0001-02

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 142.000,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 09:00:11:973

R$ 141.500,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:21:10:427

R$ 141.000,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:22:47:340

R$ 140.500,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:25:06:473

R$ 140.200,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:26:31:307

R$ 139.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:28:50:177

R$ 138.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:38:57:187

R$ 136.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:42:40:797

R$ 137.500,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:42:40:950

R$ 135.800,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:43:08:407

R$ 135.200,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:43:35:703

R$ 135.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:43:50:440

R$ 134.900,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:44:46:007

R$ 134.900,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:44:46:490

R$ 134.750,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:45:12:320

R$ 134.590,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:46:03:963

R$ 134.500,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:46:13:870

R$ 134.490,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:46:53:327

R$ 134.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:47:07:627

R$ 133.900,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:47:44:423

R$ 133.990,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:47:48:927

R$ 133.850,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:48:20:317

R$ 133.750,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:48:29:803

R$ 133.725,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:48:49:540

R$ 133.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:49:02:960

R$ 133.641,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:49:12:870

R$ 132.950,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:49:38:040

R$ 132.800,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:49:58:480

R$ 132.841,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:50:20:543

R$ 132.650,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:50:28:373

R$ 132.625,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:50:54:343

R$ 132.500,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:51:02:203

R$ 132.450,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:52:20:240

R$ 132.300,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:52:51:727

R$ 132.250,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:53:18:260

R$ 132.200,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:53:33:120

R$ 132.100,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:53:44:857

R$ 132.050,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:54:24:373

R$ 132.000,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:54:30:890

R$ 131.950,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:54:52:440

R$ 131.900,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:55:03:550

R$ 131.850,0000

41.183.930/0001-05

28/08/2018 10:55:25:957

R$ 131.800,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:55:30:580

R$ 131.700,0000

16.701.716/0036-86

28/08/2018 10:56:09:850

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

Data

Observações

Aberto

28/08/2018
10:20:31

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/08/2018
10:21:00

Batida iminente. Data/hora iminência: 28/08/2018 10:41:00.

Encerrado

28/08/2018
10:56:32

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/08/2018
13:09:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0036-86.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

28/08/2018
15:21:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0036-86.

Aceite

28/08/2018
15:38:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0036-86, pelo melhor lance de R$
131.700,0000. Motivo: Proposta aceita com valor ofertado.

Habilitado

28/08/2018
15:54:00

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 16.701.716/0036-86
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

28/08/2018
09:00:47

Srs. Licitantes. Declaro aberta a sessão pública do PE (SRP) nº 08/2018. As propostas
estão sendo analisadas. Em alguns instantes iniciaremos a etapa de lances.

Pregoeiro

28/08/2018
09:30:31

Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de lances para o item 1 pelo tempo de 20 minutos, após
este tempo entrará no encerramento aleatório por até 30 minutos. Observe que no preço
ofertado deverá considerar o custo do Layout que é apenas os dados da SEAGRI/DF
colado nas portas dianteiras, capô com os dizeres: FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA,
BRASÃO DO DF, GDF e SEAGRI/DF, SERVIÇO DE INSPEÇÃO
DISTRITAL/SID/DIPOVA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABAS

Sistema

28/08/2018
09:33:28

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:53 de 28/08/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro

28/08/2018
09:54:56

Srs. Licitantes. Estamos na fase de encerramento aleatório por até 30 minutos. Ofertem
seus lances e observe o valor estimado.

Pregoeiro

28/08/2018
10:16:51

Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de lances para o item 2 pelo tempo de 20 minutos, após
este tempo entrará no encerramento aleatório por até 30 minutos. Observe que no preço
ofertado deverá considerar o custo do Layout que é apenas os dados da SEAGRI/DF
colado nas portas dianteiras, capô com os dizeres: FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA,
BRASÃO DO DF, GDF e SEAGRI/DF, SERVIÇO DE INSPEÇÃO
DISTRITAL/SID/DIPOVA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABAS

Sistema

28/08/2018
10:21:00

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:41 de 28/08/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro

28/08/2018
10:41:36

Srs. Licitantes. Entramos no encerramento aleatório por até 30 minutos. Ofertem seus
lances observando o valor mínimo estimado.

Sistema

28/08/2018
10:56:39

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

28/08/2018
11:02:17

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Senhor fornecedor. Com
base nas prerrogativas conferidas a este Pregoeiro, considerando valores de aquisição por
outros Órgãos, solicito que melhore seu preço ofertado. Sugiro o valor de R$ 80.000,00,
que representa o custo total dos produtos nas condições, quantitativos, unidade de
fornecimento e características conforme o item 3 do anexo I do Edital.

16.701.716/003686

28/08/2018
11:04:17

Bom dia Senhor Pregoeiro! Chegamos no nosso limite, infelizmente não conseguimos
chegar no valor sugerido.

Pregoeiro

28/08/2018
11:05:33

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Entendido. Passarei para
negociação do segundo colocado visto que o valor está acima do estimado.

Pregoeiro

28/08/2018
11:05:56

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Senhor fornecedor. Com
base nas prerrogativas conferidas a este Pregoeiro, considerando valores de aquisição por
outros Órgãos, solicito que melhore seu preço ofertado. Sugiro o valor de R$ 80.000,00,
que representa o custo total dos produtos nas condições, quantitativos, unidade de
fornecimento e características conforme o item 3 do anexo I do Edital.

Pregoeiro

28/08/2018
11:19:12

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Estou aguardando
resposta.

12.661.958/000102

28/08/2018
11:39:21

estamos analisando

Pregoeiro

28/08/2018
11:48:38

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Senhor fornecedor item
2. Com base nas prerrogativas conferidas a este Pregoeiro, considerando valores de
aquisição por outros Órgãos, solicito que melhore seu preço ofertado. Sugiro o valor de R$
131.000,00, que representa o custo total dos produtos nas condições, quantitativos, unidade
de fornecimento e características conforme o item 3 do anexo I do Edita

16.701.716/003686

28/08/2018
11:52:15

Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o preço ofertado.

Pregoeiro

28/08/2018
12:02:50

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Licitante do item 2.
Solicito para fins de análise e aceitação o envio das propostas após 14 hs, adequadas aos
lances finais, no anexo do sistema, em conformidade com o item 3, Anexo I do Edital,
contendo o quantitativo, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como
a documentação de habilitação constante do item 12 do Edital.

Pregoeiro

28/08/2018
12:03:10

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Aguardando resposta.

Pregoeiro

28/08/2018
12:08:06

Srs. Licitantes. Encerraremos para almoço e voltaremos às 14:00 hs. O sistema
permanecerá aberto.

Pregoeiro

28/08/2018
12:08:56

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Retorno às 14 hs. O
Chat está aberto para resposta.

12.661.958/000102

28/08/2018
12:09:41

Boa tarde! Não conseguimos chegar ao valor estimado.

Sistema

28/08/2018
13:09:36

Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0036-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro

28/08/2018
13:59:34

Para ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor fornecedor item 1.
Com base nas prerrogativas conferidas a este Pregoeiro, considerando valores de aquisição
por outros Órgãos, solicito que melhore seu preço ofertado. Sugiro o valor de R$
80.000,00, que representa o custo total dos produtos nas condições, quantitativos, unidade
de fornecimento e características conforme o item 3 do anexo I do Edital

Pregoeiro

28/08/2018
14:14:44

Para ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardo resposta.

Pregoeiro

28/08/2018
14:35:03

Para ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - Não obtendo resposta, entendo
a falta de interesse demonstrada, considero o item fracassado.

Sistema

28/08/2018
15:21:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0036-86, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema

28/08/2018
15:54:00

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

28/08/2018
16:04:17

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/08/2018 às 16:35:00.

Eventos do Pregão
Evento
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

28/08/2018 15:54:00 Abertura de prazo para intenção de recurso
28/08/2018 16:04:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/08/2018 às 16:35:00.

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 16:38 horas do dia 28 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PETRUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio

VELSIO DE SOUSA MATOS
Equipe de Apoio

ILTON SANTOS
Equipe de Apoio

