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926523.112021 .3443 .4909 .219503900

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00011/2021
 

Às 09:30 horas do dia 30 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 45 de 27/07/2021, 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
70000022382021-51, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Aquisição de veículos de passeio do tipo sedan e hatch com motor 1.0 ou superior, para serem utilizados pela Diretoria de
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA e pela Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - DISAF,
da Subsecretaria de Defesa Agropecuária, em ações de erradicação, a prevenção, a vigilância e o monitoramento de ´Doenças
de Notificação Obrigatória´ e na inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e vegetal?, d. 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: eículo de passeio Tipo hatchback, com motor 1.0 ou superior; novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2021 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, ar condicionado (quente/frio) original
de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, mínimo de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica
com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 65 CV (gasolina) e 70 CV (etanol) refrigeração
forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação
contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, suspensão dianteira
independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de
fábrica, freios ABS, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de
chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador. Bancos com encosto de
cabeça para no mínimo 4 pessoas, porta-malas com capacidade mínima de 230 litros, tapetes tipo bandeja em borrach
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 112.230,3400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 2
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Veículo de passeio Tipo Sedan com motor 1.0 ou superior; novo, zero quilômetro, na cor branca,
ano de fabricação/modelo 2021 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o
motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior,
mínimo de 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do
motor de 73 CV (gasolina) 75 CV (etanol), torque específico mínimo de 9,9 Kgfm/L, refrigeração forçada à água e marcador
de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante,
transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida,
suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de
fábrica, 14” ou superior, freios ABS, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos pelo menos nas portas dianteiras, portas com
travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos. Bancos com encosto de cabeça para, o mínimo 4 pessoas, cintos de
seguran
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 432.140,0300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 3
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Veículo de passeio Tipo Sedan com motor 1.0 ou superior; novo, zero quilômetro, na cor branca,
ano de fabricação/modelo 2021 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o
motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior,
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mínimo de 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do
motor de 73 CV (gasolina) 75 CV (etanol), torque específico mínimo de 9,9 Kgfm/L, refrigeração forçada à água e marcador
de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante,
transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida,
suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de
fábrica, 14” ou superior, freios ABS, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos pelo menos nas portas dianteiras, portas com
travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos. Bancos com encosto de cabeça para, o mínimo 4 pessoas, cintos de
seguran
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 123.468,5800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

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
06.213.517/0001-45 GAMA

VEICULOS
LTDA

Não Não 2 R$ 63.000,0000 R$ 126.000,0000 29/09/2021
12:17:45

Marca: KWID 1.0 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: 2021/2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KWID 1.0–RENAULT- VEÍCULO DE PASSEIO - tipo hatchback, novo
zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2021/2022, 4 portas mais porta do porta-malas,
capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado(quente/frio) original de fábrica, bicombustível
(flex), motor dianteiro, volume 1.0 , mínimo de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial
multiponto, conta giros, potência do motor de 65 CV (gasolina) e 70 CV (etanol) e demais itens do edital. 
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$ 126.000,0000 06.213.517/0001-45 30/09/2021 09:30:00:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

30/09/2021
09:40:14 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 30/09/2021
10:30:01 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

30/09/2021
10:40:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

30/09/2021
10:41:07 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 30/09/2021
10:41:07 Item encerrado.

Recusa de
proposta

30/09/2021
11:07:30

Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45, pelo
melhor lance de R$ 126.000,0000. Motivo: Valor ofertado em lance acima do valor estimado com
negociação fracassada.

Cancelado no
julgamento

30/09/2021
11:08:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado em lance de um único participante acima do
valor estimado tendo sua 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)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

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

Não Não 7 R$ 80.300,0000 R$ 562.100,0000 29/09/2021
12:11:02

Marca: ONIX PLUS 1.0 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2021/2022 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX PLUS 1.0-CHEVROLET-Veículo de passeio Tipo Sedan com
motor 1.0 ; novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo2021/2022, 4 portas mais porta do
porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado(quente/frio) original de fábrica,
bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 , mínimo de 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com
sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 78 CV (gasolina) 82 CV (etanol), e demais itens
do edital. 
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$ 562.100,0000 12.661.958/0001-02 30/09/2021 09:30:00:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

30/09/2021
09:45:41 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 30/09/2021
10:30:02 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

30/09/2021
10:40:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

30/09/2021
10:41:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 30/09/2021
10:41:13 Item encerrado.

Recusa de
proposta

30/09/2021
15:35:27

Recusa da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 562.100,0000. Motivo: Proposta com valor ofertado
em lance acima do valor estimado e negociação fracassada.

Cancelado no
julgamento

30/09/2021
15:36:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: O único participante ofertou proposta acima do valor
estimado tendo sua negociação fracassada.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Automóvel

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 30/09/2021 09:30:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 30/09/2021
09:30:00

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 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 30/09/2021

09:33:13
Srs. Licitantes, Bom dia. As propostas estão sendo analisadas, em breve iniciaremos a

fase de lances. Mantenham-se conectados.
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Pregoeiro 30/09/2021
09:46:50

Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de lances.

Pregoeiro 30/09/2021
09:51:17

Conforme previsto em sua configuração os lances serão iniciados as 10:30hs

Sistema 30/09/2021
10:30:01

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

Sistema 30/09/2021
10:30:01

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

Sistema 30/09/2021
10:30:02

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

Sistema 30/09/2021
10:40:02

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 30/09/2021
10:40:03

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 30/09/2021
10:41:07

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/09/2021
10:41:13

O item 2 está encerrado.

Sistema 30/09/2021
10:42:16

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

Pregoeiro 30/09/2021
10:43:53

Para GAMA VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar o valor ofertado ao valor
estimado de R$ 112.230,34

06.213.517/0001-
45

30/09/2021
11:02:52

Bom dia!

06.213.517/0001-
45

30/09/2021
11:03:30

Não conseguimos chegar ao estimado, devidos os custos que teremos na opreação

Pregoeiro 30/09/2021
11:05:13

Para GAMA VEICULOS LTDA - Entendido. Agradeço sua manifestação. Bom dia.

Pregoeiro 30/09/2021
11:06:29

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar o
valor ofertado em lance ao valor estimado total de R$ 432.140,03

Sistema 30/09/2021
11:08:42

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 30/09/2021
11:12:41

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Solicito envio de confirmação de
recebimento desta solicitação.

12.661.958/0001-
02

30/09/2021
11:26:14

Bom dia!!Não conseguimos chegar ao estimado. Lançamos nossa melhor oferta

Pregoeiro 30/09/2021
15:33:36

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Entendido. Devido a falta de
energia estou retomando o pregão neste momento.

Pregoeiro 30/09/2021
15:37:13

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2021 às
16:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

30/09/2021
09:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

30/09/2021
10:30:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

30/09/2021
10:42:16 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 30/09/2021
11:08:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

30/09/2021
15:37:13

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às
16:00:00.

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 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 30 de setembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 



30/09/2021 16:13 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926523&&uasg=926523&numprp=112021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=1120… 5/5

NATANAEL FELIX DOS SANTOS 
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
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