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Pregão Eletrônico

925428.132021 .14321 .4312 .1355510204

Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00013/2021

 
Às 09:02 horas do dia 04 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal ATO 02/2021 de 04/01/2021, 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 00000000000132021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
00013/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos tipo Caminhonete, Pick-up e SUV para os
Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no âmbito do projeto conexão mata atlântica, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, parte integrante 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 Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel com as seguintes
especificações mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42 kgf.m / -Câmbio manual ou
automático, mínimo de 5 marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas elétricas/-alarme/-ar-quente /-volante
com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos (traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios
ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-
protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade
comprovada.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 166.890,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Item: 2
Descrição: VEÍCULO PICK-UP
Descrição Complementar: Veículo tipo Pick-up 0Km 2020/2021 ou modelo posterior com as seguintes especificações mínimas: Veículo tipo
Pickup, 0km, modelo 2020/2021; Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) passageiros; cabine dupla; no mínimo 2 (duas) portas; Carga útil
mínima de 650 kg; Motor no mínimo 1.4 ou superior, 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto;
Suspensão dianteira independente MacPherson, mola helicoidal ; Suspensão traseira com eixo de torção ou eixo rígido, mola helicoidal ou mola
parabólica de lâmina única; Tração dianteira; Rodas aro 15 ou 14; Freios dianteiro disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 1 ano; Câmbio
de 5 marchas; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Vidros e travas elétricas; Alarme; Som de fábrica; Película protetora de sol, nos
vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave reserva, assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2 Airbags
frontais; Protetor de caçamba; Capota marítima.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 514.184,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 336.000,0000 .

Item: 3
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Veículo tipo SUV 0KM, ano e modelo 2021/2021 na cor preta, 5 lugares, 4 portas, direção elétrica, porta malas com
no mínimo 400 litros , tanque de combustível 45 litros Flex, pneus R17, tração dianteira, transmissão automática d 7 velocidades,câmbio CVT,
torque mínimo de 17,4 Kgf, potência mínima do motor 139 cv, motor 1.8 16 valvulas, 4 cilindros em linha, ar condicionado, farol de neblina em
LED , trava elétrica , alarme , câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, película de vidro 3M da série Crystalline nos vidros
frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada, rebatimento elétrico dos retrovisores, 6 airbags (frontais, laterais e de
cortina), Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold, Freios a disco nas 4 rodas com sistema ABS e EBD, Sistema HSA (assistente
de partidas em aclives), Sistema VSA (assistente de tração e estabilidade), Suspensão dianteira tipo McPherson, roda tipo independente e molas
helicoidal, Suspensãotraseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 126.145,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Histórico
Item: 1 - AUTOMÓVEL

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
28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS,

COMERCIO E LOCACOES - EIRELI
Não Não 1 R$ 230.000,0000 R$ 230.000,0000 30/04/2021

17:03:27
Marca: FRONTIER 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: ATTACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel
com as seguintes especificações mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42
kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5 marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas
elétricas/- alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos
(traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e
passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos
vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada. OBS: O veículo deverá ser entregue, com as taxas de
Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com Diesel, tributos pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o veículo zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
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Licenciamento Veicular – CRLV 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 28/04/2021
15:18:37

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS 
Modelo / Versão: FRONTIER ATTACK, 190cv + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel
com as seguintes especificações mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42
kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5 marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas
elétricas/-alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos
(traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e
passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos
vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada. OBS: O veículo deverá ser entregue, com as taxas de
Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com Diesel, tributos pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o veículo zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de manutenção e de garantia. MARCA:
NISSAN MODELO: FROTIER 4X4 DIESEL VERSÃO: S 
Porte da empresa: ME/EPP

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO,
EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Não Não 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 04/05/2021
08:24:56

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: FRONTIER ATTACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel
com as seguintes especificações mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42
kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5 marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas
elétricas/- alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos
(traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e
passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos
vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada. OBS: O veículo deverá ser entregue, com as taxas de
Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com Diesel, tributos pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o veículo zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular – CRLV, 0124 registrado no DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de manutenção e de garantia. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.353.258/0001-60 BELABRU COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

Sim Não 1 R$ 290.000,0000 R$ 290.000,0000 04/05/2021
00:18:02

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: FRONTIER ATTACK 2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Camionete 0Km 2020/2021 ou modelo posterior cabine dupla, 4x4, diesel
com as seguintes especificações mínimas: -cor preta ou prata/ -Combustível: diesel /-Potência mínima: 177 cv /-Torque mínimo: 42
kgf.m / -Câmbio manual ou automático, mínimo de 5 marchas -Tração: 4x4/-Direção hidráulica ou elétrica/-ar-condicionado/-travas
elétricas/-alarme/-ar-quente /-volante com regulagem de altura /-trio elétrico/-radio /-alças de segurança no teto/-vidros elétricos
(traseiro e dianteiro) /-computador de bordo /-freios ABS a disco /-sistema de auxílio de partida em rampa (HSA) /-airbag motorista e
passageiro /-farol de neblina -capota marítima /-sensor de Ré /-protetor de caçamba /-película de vidro 3M da série Crystalline nos
vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada. CONFORME EDITAL. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 290.000,0000 03.353.258/0001-60 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 250.000,0000 03.093.776/0007-87 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 250.000,0000 02.330.299/0001-78 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 230.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 289.000,0000 03.353.258/0001-60 04/05/2021 09:36:21:010
R$ 229.000,0000 03.093.776/0007-87 04/05/2021 09:38:19:470
R$ 213.290,0000 03.093.776/0007-87 04/05/2021 09:47:54:303
R$ 207.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:48:04:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/05/2021
09:10:23 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/05/2021
09:23:53 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

04/05/2021
09:45:49 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

04/05/2021
09:45:49

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 229.000,0000 e R$
250.000,0000.

Encerramento
etapa fechada

04/05/2021
09:50:50 Encerrada etapa fechada do item.

Encerramento 04/05/2021
09:50:50 Item encerrado.

Recusa de
proposta

04/05/2021
10:21:04

Recusa da proposta. Fornecedor: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, CNPJ/CPF:
28.515.824/0001-13, pelo melhor lance de R$ 207.000,0000. Motivo: Acima do valor máximo aceitável e o fornecedor
não aceitou negociar via chat.

Recusa de
proposta

04/05/2021
10:21:55

Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF:
03.093.776/0007-87, pelo melhor lance de R$ 213.290,0000. Motivo: Acima do valor máximo aceitável e o fornecedor
não aceitou negociar via chat.

Recusa de
proposta

04/05/2021
10:45:32

Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.330.299/0001-78, pelo melhor
lance de R$ 250.000,0000. Motivo: Acima do valor máximo aceitável e o fornecedor não respondeu às mensagens de
negociação da pregoeira via chat.

Cancelado no
julgamento

04/05/2021
15:24:22 Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do valor estimado sem êxito na negociação com os fornecedores.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 2 - VEÍCULO PICK-UP

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
02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL

EIRELI
Sim Sim 4 R$ 89.900,0000 R$ 359.600,0000 28/04/2021

15:18:37
Marca: FIAT 
Fabricante: FCA CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 
Modelo / Versão: STRADA 1.4 CAB. SIMPLES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up 0Km 2020/2021 ou modelo posterior com as seguintes especificações
mínimas: Veículo tipo Pickup, 0km, modelo 2020/2021; Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) passageiros; cabine dupla; no
mínimo 2 (duas) portas; Carga útil mínima de 650 kg; Motor no mínimo 1.4 ou superior, 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina
e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto; Suspensão dianteira independente MacPherson, mola helicoidal ; Suspensão traseira com
eixo de torção ou eixo rígido, mola helicoidal ou mola parabólica de lâmina única; Tração dianteira; Rodas aro 15 ou 14; Freios dianteiro
disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 1 ano; Câmbio de 5 marchas; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Vidros e
travas elétricas; Alarme; Som de fábrica; Película protetora de sol, nos vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave
reserva, assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2 Airbags frontais; Protetor de caçamba; Capota marítima. OBS:
Os veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os
Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com gasolina, tributos
pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o(s) veículo(s) zero
quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os
manuais do proprietário de manutenção e de garantia. MARCA: FIAT MODELO: STRADA 1.4 VERSÃO: CABINE SIMPLES 
Porte da empresa: ME/EPP

31.022.161/0001-00 SMART MG COMERCIO &
REPRESENTACAO LTDA

Sim Sim 4 R$ 90.000,0000 R$ 360.000,0000 03/05/2021
20:37:02

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: STRADA ENDURENCE 1.4 CD 4P 2021/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up 0Km 2020/2021 ou modelo posterior com as seguintes especificações
mínimas: Veículo tipo Pickup, 0km, modelo 2020/2021; Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) passageiros; cabine dupla; no
mínimo 2 (duas) portas; Carga útil mínima de 650 kg; Motor no mínimo 1.4 ou superior, 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina
e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto; Suspensão dianteira independente MacPherson, mola helicoidal ; Suspensão traseira com
eixo de torção ou eixo rígido, mola helicoidal ou mola parabólica de lâmina única; Tração dianteira; Rodas aro 15 ou 14; Freios dianteiro
disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 1 ano; Câmbio de 5 marchas; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Vidros e
travas elétricas; Alarme; Som de fábrica; Película protetora de sol, nos vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave
reserva, assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2 Airbags frontais; Protetor de caçamba; Capota marítima. OBS:
Os veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os
Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com gasolina, tributos
pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o(s) veículo(s) zero
quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os
manuais do proprietário de manutenção e de garantia. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.896.745/0001-30 SAGA VERSALHES COMERCIO DE
VEICULOS, PECAS E SERVICOS L

Não Não 4 R$ 96.244,0000 R$ 384.976,0000 03/05/2021
22:35:03

Marca: Renault 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1,6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up, nova, zero Km, ano – modelo 2020/2021, ou posterior, marca
RENAULT , modelo DUSTER OROCH , versão DYNAMIQUE 1,6L ,16V , SCe , cambio mecânico de 5 marchas á frente e uma á ré , com o
seguinte conteúdo :Cor branca do tipo lisa ; com capacidade para 5 (cinco ) passageiros; cabine dupla; (quatro ) portas laterais ; Carga
útil de 650 kg; Motor 1,6 L , 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto; suspensão
dianteira Tipo MacPherson, com triângulos inferiores, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais
suspensão traseira independente tipo MacPherson com Multilink, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora ; Tração
dianteira; Rodas aro 16 ; Freios dianteiro a disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 3 anos; Câmbio de 5 marchas a frente e
uma á ré ; Direção eletro-hidráulica ; Ar condicionado; Vidros e travas elétricas; Alarme; Som de fábrica; Película protetora de sol, nos
vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave reserva, assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2
Airbags frontais; Protetor de caçamba e capota marítima, emplacado , licenciado , com IPVA pago , entrega no endereço do cliente, em
Brasília DF , prazo de entrega de 120 dias, validade da proposta de 60 dias, condições de pagamento 10 dias úteis após entrega
definitiva , garantia 3 anos de acordo com os termos do fabricante, nos preços ora cotados estão inclusos todos as taxas, tributos , frete
e demais despesas para entrega do veículos sem onus adicional sobre o preço informado , declaramos estar de acordo e cientes com
todos os termos do edital e nos comprometemos em cumpri-lo na íntegra. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E LOCACOES - EIRELI

Não Não 4 R$ 100.000,0000 R$ 400.000,0000 30/04/2021
17:03:27

Marca: OROCH 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: 1.6 EXPRESS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up 0Km 2020/2021 ou modelo posterior com as seguintes especificações
mínimas: Veículo tipo Pickup, 0km, modelo 2020/2021; Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) passageiros; cabine dupla; no
mínimo 2 (duas) portas; Carga útil mínima de 650 kg; Motor no mínimo 1.4 ou superior, 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina
e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto; Suspensão dianteira independente MacPherson, mola helicoidal ; Suspensão traseira com
eixo de torção ou eixo rígido, mola helicoidal ou mola parabólica de lâmina única; Tração dianteira; Rodas aro 15 ou 14; Freios dianteiro
disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 1 ano; Câmbio de 5 marchas; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Vidros e
travas elétricas; Alarme; Som original; Película protetora de sol, nos vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave reserva,
assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2 Airbags frontais; Protetor de caçamba; Capota marítima. OBS: Os
veículos deverão ser entregues, com as taxas de Emplacamento, Licenciamento e Seguro Obrigatório – DPVAT pagos, com os
Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRV/CRLV) e com o pagamento do frete, tanque cheio com gasolina, tributos
pagos, encargos sociais, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir no preço proposto. Entregar o(s) veículo(s) zero
quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os
manuais do proprietário de manutenção e de garantia 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA
LTDA.

Não Não 4 R$ 100.000,0000 R$ 400.000,0000 03/05/2021
15:40:47

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: OROCH EXPRESS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up 0Km 2020/2021 ou modelo posterior com as seguintes especificações
mínimas: Veículo tipo Pickup, 0km, modelo 2020/2021; Cor branca; com capacidade para 4 (quatro) passageiros; cabine dupla; no
mínimo 2 (duas) portas; Carga útil mínima de 650 kg; Motor no mínimo 1.4 ou superior, 4 cilindros em linha, bicombustível (gasolina
e/ou etanol), injeção eletrônica multiponto; Suspensão dianteira independente MacPherson, mola helicoidal ; Suspensão traseira com
eixo de torção ou eixo rígido, mola helicoidal ou mola parabólica de lâmina única; Tração dianteira; Rodas aro 15 ou 14; Freios dianteiro
disco ventilado; Freios ABS; Garantia mínima de 1 ano; Câmbio de 5 marchas; Direção hidráulica ou elétrica; Ar condicionado; Vidros e
travas elétricas; Alarme; Som de fábrica; Película protetora de sol, nos vidros laterais e traseiro; Farol de neblina; Manual, chave
reserva, assistência técnica; Cinto de três pontos para todos ocupantes 2 Airbags frontais; Protetor de caçamba; Capota marítima.
demais especificações conforme edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 400.000,0000 30.105.413/0001-00 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 384.976,0000 33.896.745/0001-30 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 360.000,0000 31.022.161/0001-00 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 359.600,0000 02.330.299/0001-78 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 361.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:26:12:067
R$ 368.000,0000 33.896.745/0001-30 04/05/2021 09:26:55:390
R$ 359.000,0000 31.022.161/0001-00 04/05/2021 09:28:22:467
R$ 358.000,0000 31.022.161/0001-00 04/05/2021 09:32:56:963
R$ 348.000,0000 31.022.161/0001-00 04/05/2021 09:42:29:193
R$ 357.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:43:06:093
R$ 344.000,0000 28.515.824/0001-13 04/05/2021 09:48:38:470
R$ 336.000,0000 31.022.161/0001-00 04/05/2021 09:51:57:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/05/2021
09:10:01 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/05/2021
09:23:59 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

04/05/2021
09:47:04 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

04/05/2021
09:47:04

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 348.000,0000 e R$
368.000,0000.

Encerramento 04/05/2021
09:52:05 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

04/05/2021
09:52:05 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/05/2021
11:13:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/05/2021
11:48:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00.

Aceite de
proposta

04/05/2021
15:23:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00, pelo melhor lance de R$ 336.000,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/05/2021
15:29:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/05/2021
19:57:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00.

Habilitação de
fornecedor

12/05/2021
09:25:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00

Registro de
intenção de
recurso

12/05/2021
09:48:07

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS L
CNPJ/CPF: 33896745000130. Motivo: Solicitamos nosso direito de recurso administrativo , para o ITEM 2 , tendo em
vista que a empresa SMART MG COM & REP LTDA, não atende ao TR do edital referente ao

Aceite de
intenção de
recurso

12/05/2021
10:14:22

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS L, CNPJ/CPF:
33896745000130. Motivo: Tendo em vista a intenção de recurso genérica quanto a suposto descumprimento do CTB e
ainda no que se refere as especificações do veículo, temos por aceitar a intenção de recurso e abrir o prazo legal para
entrega das razões, observando o item 10.2.3. do edital.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

33.896.745/0001-30 12/05/2021 09:48 12/05/2021 10:14 Aceito
Motivo Intenção:Solicitamos nosso direito de recurso administrativo , para o ITEM 2 , tendo em vista que a empresa SMART
MG COM & REP LTDA, não atende ao TR do edital referente ao primeiro registro ( emplacamento direto no nome da FINATEC ,
conforme consulta ) , face ao determinado pelo CTB ( Cód de Trans Bras - Le Fed 9.503 de 1997 ) e o veículo ofertado ( FIAT
STRADA ) não atende ao TR já que não possui farol de neblina, nem como item de serie , nem como opcional , nem como
acessoiro genuino FIAT.Obrigado
Motivo Aceite ou Recusa:Tendo em vista a intenção de recurso genérica quanto a suposto descumprimento do CTB e ainda
no que se refere as especificações do veículo, temos por aceitar a intenção de recurso e abrir o prazo legal para entrega das
razões, observando o item 10.2.3. do edital.

 
Item: 3 - AUTOMÓVEL

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
06.900.979/0001-30 FABERGE DISTRIBUIDORA DE

VEICULOS E PECAS LTDA
Não Não 1 R$ 146.800,0000 R$ 146.800,0000 04/05/2021

06:55:45
Marca: HONDA 
Fabricante: HONDA DO BRASIL 
Modelo / Versão: HR-V / EXL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SUV 0KM, ano e modelo 2021/2021 na cor preta, 5 lugares, 4 portas, direção
elétrica, porta malas com 437 litros, tanque de combustível 51 litros Flex, pneus R17, tração dianteira, transmissão automática de 7
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velocidades, câmbio CVT, torque de 17,4 Kgf, potência do motor 140 cv, motor 1.8 de 16 válvulas, 4 cilindros em linha, ar condicionado,
farol de neblina em LED , trava elétrica , alarme , câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, película de vidro 3M
da série Crystalline nos vidros frontal, laterais e traseiro e com certificado de autenticidade comprovada, rebatimento elétrico dos
retrovisores, 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold, Freios a disco nas 4
rodas com sistema ABS e EBD, Sistema HSA (assistente de partidas em aclives), Sistema VSA (assistente de tração e estabilidade),
Suspensão dianteira tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal, Suspensão traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-
independente e molas helicoidal. OBS: O veículo será entregue zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de Registro, com o
Licenciamento Veicular – CRLV, registrado no DETRAN/DF, com os manuais do proprietário de manutenção e de garantia. Validade da
proposta de 60 dias. Prazo de entrega de 90 dias. Garantia de 36 meses sem limite de quilometragem sobre defeitos de fabricação. No
valor ofertado estão inclusas todas as despesas que incidem sobre o fornecimento. Demais características e condições, conforme edital
e anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 146.800,0000 06.900.979/0001-30 04/05/2021 09:02:48:233
R$ 146.500,0000 06.900.979/0001-30 04/05/2021 09:48:09:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/05/2021
09:09:54 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/05/2021
09:24:05 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

04/05/2021
09:46:46 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

04/05/2021
09:46:46

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$
146.800,0000.

Encerramento 04/05/2021
09:51:48 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

04/05/2021
09:51:48 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

04/05/2021
15:22:53

Recusa da proposta. Fornecedor: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF:
06.900.979/0001-30, pelo melhor lance de R$ 146.500,0000. Motivo: Acima do valor máximo aceitável e o fornecedor
não aceitou negociar via chat.

Cancelado no
julgamento

04/05/2021
15:25:07 Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do valor estimado sem êxito na negociação com o fornecedor.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/05/2021
09:02:48

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 04/05/2021
09:04:18

Senhores Licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Seleção Pública 013/2021, agradecemos
pela participação e informamos que em breve iniciaremos a fase de lances.

Sistema 04/05/2021
09:22:51

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se
conectados.

Sistema 04/05/2021
09:22:54

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema 04/05/2021
09:22:59

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema 04/05/2021
09:23:05

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema 04/05/2021
09:23:53

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/05/2021
09:23:59

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/05/2021
09:24:05

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

Pregoeiro 04/05/2021
09:24:41

Senhores Licitantes, ofertem seus melhores lances! Boa sorte!

Pregoeiro 04/05/2021
09:25:27

Fiquem atentos aos avisos do sistema!

Pregoeiro 04/05/2021
09:31:51

Senhores, melhorem seus lances!

Pregoeiro 04/05/2021
09:41:01

Ofertem seus melhores lances!

Sistema 04/05/2021
09:45:49

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 229.000,0000 e
R$ 250.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:49 do dia 04/05/2021.

Sistema 04/05/2021
09:46:46

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
146.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:46 do dia 04/05/2021.

Sistema 04/05/2021
09:47:04

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 348.000,0000 e
R$ 368.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:04 do dia 04/05/2021.

Sistema 04/05/2021
09:50:50

O fornecedor da proposta no valor de R$ 250.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 04/05/2021
09:50:50

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 04/05/2021
09:51:13

Melhorem seus lances!
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Sistema 04/05/2021
09:51:48

O item 3 está encerrado.

Sistema 04/05/2021
09:52:05

O fornecedor da proposta no valor de R$ 359.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item
2.

Sistema 04/05/2021
09:52:05

O fornecedor da proposta no valor de R$ 368.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
2.

Sistema 04/05/2021
09:52:05

O item 2 está encerrado.

Sistema 04/05/2021
09:52:33

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

Pregoeiro 04/05/2021
09:54:43

Senhores Licitantes, permaneçam logados e fiquem atentos às mensagens desta pregoeira.

Pregoeiro 04/05/2021
09:55:15

Iniciaremos a tentativa de negociação de alguns itens, pois estão acima do valor de referência.

Pregoeiro 04/05/2021
09:55:58

Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - O valor de referência para o item
1 é de R$ 166.890,00, é possível negociarmos?

Pregoeiro 04/05/2021
10:01:47

Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Senhor Licitante, será dado o
prazo de resposta à mensagem da pregoeira de 20 minutos a contar desta mensagem, caso necessite

de mais prazo para responder favor solicitar via sistema que será analisado.
Pregoeiro 04/05/2021

10:03:48
Pedimos que fiquem atentos ao item 21.5. do edital "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações

no sistema eletrônico durante a sessão pública da Seleção Pública, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua desconexão."
Pregoeiro 04/05/2021

10:10:56
Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Senhor Licitante, estou

aguardando sua resposta.
28.515.824/0001-13 04/05/2021

10:11:53
Bom dia! Infelizmente o valor máximo encontra-se muito abaixo do nosso valor mínimo e não

conseguiremos atende-lo
Pregoeiro 04/05/2021

10:16:12
Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Agradeço pela atenção.

Pregoeiro 04/05/2021
10:17:27

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - O valor de referência para
o item 1 é de R$ 166.890,00, é possível negociarmos?

Pregoeiro 04/05/2021
10:18:02

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - O valor de referência para
o item 1 é de R$ 166.890,00, é possível negociarmos?

Pregoeiro 04/05/2021
10:18:22

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Será dado o prazo de
resposta à mensagem da pregoeira de 20 minutos a contar desta mensagem, caso necessite de mais

prazo para responder favor solicitar via sistema que será analisado.
03.093.776/0007-87 04/05/2021

10:20:05
Sr. Pregoeiro bom dia não conseguimos fornecer o valor encontra-se extremamente defasado

Pregoeiro 04/05/2021
10:21:39

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Agradeço pela atenção.

Pregoeiro 04/05/2021
10:22:42

Para GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - O valor de referência para o item 1 é de R$ 166.890,00, é
possível negociarmos?

Pregoeiro 04/05/2021
10:23:13

Para GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - Será dado o prazo de resposta à mensagem da pregoeira de
20 minutos a contar desta mensagem, caso necessite de mais prazo para responder favor solicitar via

sistema que será analisado.
Pregoeiro 04/05/2021

10:35:23
Para GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - Senhor Licitante, fique atento ao prazo informado por esta

pregoeira.
Pregoeiro 04/05/2021

10:45:56
Para BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - O valor de referência para o item 1 é de R$

166.890,00, é possível negociarmos?
Pregoeiro 04/05/2021

10:46:19
Para BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Será dado o prazo de resposta à mensagem da
pregoeira de 20 minutos a contar desta mensagem, caso necessite de mais prazo para responder favor

solicitar via sistema que será analisado.
Pregoeiro 04/05/2021

11:11:39
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Sr. Licitante, sua proposta será analisada pela

equipe técnica/requisitante.
31.022.161/0001-00 04/05/2021

11:13:10
Ok se tiver alguma dúvida estamos a disposição.

Pregoeiro 04/05/2021
11:13:20

Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Convocarei para o envio da proposta atualizada
até a reabertura da sessão.

Pregoeiro 04/05/2021
11:13:41

a sessão será suspensa agora e retornará às 15h de hoje, 04/05/21.

Sistema 04/05/2021
11:13:52

Senhor fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 31.022.161/0001-00,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 04/05/2021
11:48:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 04/05/2021
15:05:29

Senhores Licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 04/05/2021
15:05:41

Daremos continuidade a sessão pública.

Pregoeiro 04/05/2021
15:06:05

Permaneçam logados e fiquem atentos aos avisos desta pregoeira.

Pregoeiro 04/05/2021
15:07:07

Para FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - O valor de referência para o item 1 é de
R$ 126.145,00, é possível negociarmos?

Pregoeiro 04/05/2021
15:07:36

Para FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Será dado o prazo de resposta à
mensagem da pregoeira de 20 minutos, a contar desta mensagem, caso necessite de mais prazo para

responder favor solicitar via sistema que será analisado.
06.900.979/0001-30 04/05/2021

15:09:49
Boa tarde Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado, mas iremos

consultar nosso financeiro, peço a gentileza de aguardar.
Pregoeiro 04/05/2021

15:16:38
Para FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Ok.

06.900.979/0001-30 04/05/2021
15:18:12

Sra. Pregoeira, realmente não conseguimos chegar no valor estimado, peço a gentileza de considerar
que, além de todos os custos que incidem sobre o fornecimento, como emplacamento, frete por

exemplo, ainda houve aumento do ICMS para o Estado de São Paulo o que onera o valor do veículo,
mesmo assim nosso financeiro autorizou a valor final de R$ 142.300,00.

06.900.979/0001-30 04/05/2021
15:20:06

Salientamos ainda que os veículos de todas as montadoras vem aumentando mês à mês desde o início
da pandemia, o preço praticado pelas montadoras no mês anterior não se confirma para o mês

seguinte.
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Pregoeiro 04/05/2021
15:22:28

Para FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Agradeço pela atenção mas infelizmente
não posso aceitar valores acima da referência.

06.900.979/0001-30 04/05/2021
15:24:19

Infelizmente a cotação efetuada por esse Conceituado Órgão está muito defasado não condiz com a
realidade do mercado atual.

Sistema 04/05/2021
15:24:22

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 04/05/2021
15:25:43

Senhores Licitantes, iniciarei a fase de habilitação para o item 2.

Pregoeiro 04/05/2021
15:28:46

Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Sr. Licitante, diante da análise dos documentos
enviados foi verificado que a certidão estadual encontra-se vencida, pedimos que envie, conforme o

item 8.4. do edital.
Sistema 04/05/2021

15:29:06
Senhor fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 31.022.161/0001-00,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 04/05/2021

15:29:59
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Informo que está aberto para envio da certidão

mencionada e que o prazo é de 2 (duas) horas, a partir da convocação.
31.022.161/0001-00 04/05/2021

15:32:03
Sra. Pregoeira estamos cientes da situação da CND Estadual o sistema da nossa contabilidade estava

fora do ar assim que possível já iremos enviar dentro do prazo estipulado que temos direito.
Pregoeiro 04/05/2021

15:39:15
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Sr. Licitante, pedimos que envie, caso possua,
no prazo informado no chat, caso não possua a certidão será concedido o prazo previsto em legislação

vigente, conforme o item 8.11. do edital.
31.022.161/0001-00 04/05/2021

15:46:29
Não possuímos ela emitida, iremos usar o direito de 5 dias.

Pregoeiro 04/05/2021
15:53:52

Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Agradeço por responder.

Pregoeiro 04/05/2021
15:57:39

Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para abrir o prazo de envio de documento, conforme o
item 8.11 do edital, a reabertura para inicio da habilitação será no dia 12/05/21, às 9h, horário de

Brasília.
Pregoeiro 04/05/2021

15:57:57
Agradeço a atenção e participação de todos.

Sistema 10/05/2021
19:57:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
31.022.161/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 12/05/2021
09:01:30

Senhor Licitantes, bom dia!

Pregoeiro 12/05/2021
09:02:04

Daremos continuidade a sessão pública.

Pregoeiro 12/05/2021
09:04:03

Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Senhor Licitante, faremos algumas perguntas
em relação a aquisição dos veículos, peço que nos responda o mais breve para que possamos

prosseguir com a habilitação.
Pregoeiro 12/05/2021

09:05:47
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Os veículos serão entregues em Brasília, tem

ciência de que serão emplacados em Brasília, sob primeiro registro, veículo novo 0km?
Pregoeiro 12/05/2021

09:17:17
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - ITEM 5 - Termo de Referência: Os veículos

deverão ser entregues no endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Ed. Finatec –
Asa Norte, Brasília/DF. Os veículos deverão ser entregues emplacados e com todas as taxas de

emplacamento, licenciamento do veículo (CRV/CRLV), IPVA e seguro obrigatório – DPVAT...
31.022.161/0001-00 12/05/2021

09:18:08
Bom dia, Sr. Pregoeiro os veículos serão entregues 100 % conforme solicitado no edital. Atenderemos

na íntegra.
Pregoeiro 12/05/2021

09:19:48
Para SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - Obrigada.

Pregoeiro 12/05/2021
09:26:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/05/2021 às 10:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 04/05/2021 09:02:48 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 04/05/2021 09:22:51 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 04/05/2021 09:52:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 04/05/2021 15:24:22 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 12/05/2021 09:26:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/05/2021 às 10:00:00.

Data limite para registro de recurso: 18/05/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 24/05/2021.
Data limite para registro de decisão: 31/05/2021.

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 10:23 horas do dia 12 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.

 
VANIA SOARES SABINO GOMES 
Pregoeiro Oficial

PATRICIA SANTOS FERNANDES
Equipe de Apoio
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