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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2020

Às 09:00 horas do dia 02 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 63 de 18/07/2019, 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 70000045512019-
18, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo incurso ou superior com a capacidade mínima para 15
passageiros incluindo o motorista, para ser utilizado pela Diretoria de Políticas para Desenvolvimento Rural, de acordo com o
detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência, Anexo I 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: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor branca; 02 portas, com
porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com sistema ABS; AIR BAG para
motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original de fabrica; rádio AM/FM com
CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e travas elétricas originais de fábrica;
bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros de largura, estrutura em aço, três estágios
de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo,
de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com
regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15
passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos;
sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para embarque (estribo) no lado direito; de acordo com a descrição, item 3, TR,
anexo I Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 172.756,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 161.499,9999 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO VAN

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
35.774.957/0001-70 MRRC

LICITACOES E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 170.000,0000 R$ 170.000,0000 02/06/2020
00:09:40

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER MINIBUS PACK 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, po van, ano/modelo 2019 ou superior; cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compaveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 cenmetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada po so com molas, revesdo em
tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cornas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; tanque de combusvel com capacidade para 70 litros, no mínimo; comparmento de
bagagem com capacidade de 2,40 m³, no mínimo; películas de proteção solar

30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE
CORPORATIVA
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 172.000,0000 R$ 172.000,0000 01/06/2020
16:38:02

Marca: RENAULT 



Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER 15 + 1L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: especificação conforme edital.

34.091.218/0001-10 ALPHA6
VEICULOS
ESPECIAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 172.000,0000 R$ 172.000,0000 01/06/2020
20:31:34

Marca: Renault 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: Master L3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido
em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; de acordo com a descrição, item 3, TR, anexo I Edital.

32.218.788/0001-01 MASTER
COMERCIO DE
VEICULOS E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 172.000,0000 R$ 172.000,0000 01/06/2020
22:05:20

Marca: RENAULT 
Fabricante: MASTER 
Modelo / Versão: L3H2 - 2019-2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido
em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; de acordo com a descrição, item 3, TR, anexo I Edital.

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL -
REPRESENTACOES
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 1 R$ 172.750,0000 R$ 172.750,0000 01/06/2020
16:22:58

Marca: Master 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: L2H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, po van, ano/modelo 2019 ou superior; cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compaveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 cenmetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada po so com molas, revesdo em
tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cornas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; tanque de combusvel com capacidade para 70 litros, no mínimo; comparmento de
bagagem com capacidade de 2,40 m³, no mínimo; películas de proteção solar.

35.457.127/0001-19 MABELE
COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 172.756,0000 R$ 172.756,0000 01/06/2020
11:41:59

Marca: Renault 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: Master L3H2 Vitre 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, &#1048991;PO VAN, ANO/MODELO 2019
OU SUPERIOR; COR BRANCA; 02 PORTAS, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA; MOVIDO A DIESEL; 127 CV, NO MÍNIMO;
DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS COM SISTEMA ABS; AIR BAG PARA MOTORISTA; AR CONDICIONADO CABINE
ORIGINAL DE FABRICA; AR CONDICIONADO PASSAGEIROS ORIGINAL DE FABRICA; RÁDIO AM/FM COM CD/USB
PLAYER, ANTENA E 02 ALTO-FALANTES COMPA&#1048993;VEIS COM A POTÊNCIA DO RÁDIO; VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICAS ORIGINAIS DE FÁBRICA; BANCOS INDIVIDUAIS RECLINÁVEIS COM APOIO DE CABEÇA COM NO MÍNIMO 40
CEN&#1048993;METROS DE LARGURA, ESTRUTURA EM AÇO, TRÊS ESTÁGIOS DE RECLINAÇÃO, NO MÍNIMO, ESPUMA
INJETADA &#1048991;PO SO&#1048908; COM MOLAS, REVES&#1048991;DO EM TECIDO NAVALHADO NA FRENTE E
CORVIN, NO MÍNIMO, DE 0,12 MM NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA; COR&#1048991;NAS NAS ÁREAS
ENVIDRAÇADAS DOS PASSAGEIROS; RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM INTERNA ELÉTRICA ORIGINAL DE
FÁBRICA; O BANCO DO MOTORISTA DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, NO
MÍNIMO, EXCLUINDO O MOTORISTA; TETO COM ALTURA MÍNIMA DE 2450 MM; PROTETOR DE CÁRTER E TAPETES
INTERNOS; SINAL SONORO DE MARCHA RÉ; PLATAFORMA AUXILIAR PARA EMBARQUE (ESTRIBO) NO LADO DIREITO;
TANQUE DE COMBUS&#1048993;VEL COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS, NO MÍNIMO; COMPAR&#1048991;MENTO
DE BAGAGEM COM CAPACIDADE DE 2,40 M³, NO MÍNIMO; PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR

33.441.004/0001-64 ANTONHOLI &
GARCIA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 172.756,0000 R$ 172.756,0000 01/06/2020
16:39:12



Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: L3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior; cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compativeis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centimetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido
em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; tanque de combustivel com capacidade para 70 litros, no mínimo; compartimento
de bagagem com capacidade de 2,40 m³, no mínimo; películas de proteção solar.

20.538.689/0001-10 TRIASA
COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Sim Não 1 R$ 172.756,0000 R$ 172.756,0000 01/06/2020
19:51:28

Marca: PEUGEOT 
Fabricante: PEUGEOT 
Modelo / Versão: BOXER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, &#1048991;po van, ano/modelo 2019 ou
superior; cor branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica;
freios com sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado
passageiros original de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compa&#1048993;veis com
a potência do rádio; vidros e travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça
com no mínimo 40 cen&#1048993;metros de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo,
espuma injetada &#1048991;po so&#1048908; com molas, reves&#1048991;do em tecido navalhado na frente e
corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cor&#1048991;nas nas áreas envidraçadas dos
passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do motorista deverá ter
regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com altura mínima de 2450
mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para embarque (estribo) no
lado direito; tanque de combus&#1048993;vel com capacidade para 70 litros, no mínimo; compar&#1048991;mento
de bagagem com capacidade de 2,40 m³, no mínimo; películas de proteção solar.

29.016.738/0001-29 SANTA CATARINA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 185.200,0000 R$ 185.200,0000 02/06/2020
07:56:07

Marca: RENAULT MASTER 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: L2H2/2020-2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido
em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; de acordo com a descrição, item 3, TR, anexo I Edital

05.163.253/0001-08 EMPORIUM
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 190.000,0000 R$ 190.000,0000 01/06/2020
20:21:03

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor
branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com
sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original
de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e
travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros
de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido
em tecido navalhado na frente e corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas
envidraçadas dos passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do
motorista deverá ter regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com
altura mínima de 2450 mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para
embarque (estribo) no lado direito; de acordo com a descrição, item 3, TR, anexo I Edital.

21.380.013/0001-03 FAVORITA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 01/06/2020
15:39:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: master L3h2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor 0 km, &#1048991;po van, ano/modelo 2019 ou
superior; cor branca; 02 portas, com porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica;
freios com sistema ABS; AIR BAG para motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado
passageiros original de fabrica; rádio AM/FM com CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compa&#1048993;veis com
a potência do rádio; vidros e travas elétricas originais de fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça
com no mínimo 40 cen&#1048993;metros de largura, estrutura em aço, três estágios de reclinação, no mínimo,
espuma injetada &#1048991;po so&#1048908; com molas, reves&#1048991;do em tecido navalhado na frente e
corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cor&#1048991;nas nas áreas envidraçadas dos
passageiros; retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do motorista deverá ter
regulagem de altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com altura mínima de 2450



mm; protetor de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para embarque (estribo) no
lado direito; tanque de combus&#1048993;vel com capacidade para 70 litros, no mínimo; compar&#1048991;mento
de bagagem com capacidade de 2,40 m³, no mínimo; películas de proteção solar.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não Não 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 01/06/2020
15:22:26

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: SPRINTER VAN 15+1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN, marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 416 van
15+1, zero km, carroceria monobloco em aço e original de fábrica, longo, teto alto, cor branca, azul, ano modelo da
data de entrega ou superior, com capacidade para 15 (quinze) passageiros e 1 (um) motorista, tração traseira, rodado
simples, 02 (duas) portas laterais dianteiras, 01 (uma) porta lateral corrediça, 01 (uma) porta traseira bipartida com
abertura de 90º, 180º e 270º, equipado com cortinas e películas nos vidros e protetor de cárter. Devidamente
emplacado e licenciado. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de
emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO: DIMENSÕES E
PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5.932 mm; Distância entre eixos: 3.665 mm; Altura Interna (máxima):
1.840 mm; Altura externa: 2.820 mm; Largura externa (com e sem espelhos): 2.020/ 2.345 mm; PBT: 4.100 kg.
MOTOR: OM 651 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler (PROCONVE P7); Potência de 163cv a 3.800
rpm; Torque de 36,4 mkgf de 1.200-2.400 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água;
Alternador capacidade 14V/250A; Bateria: 12V 92Ah. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e
um) litros; Combustível: Diesel. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, a disco
em todas as rodas com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira: independente, com conjunto de molas
transversais parabólicas, com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira:
rígido com molas parabólicas, com amortecedor hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora. ITENS DE
SEGURANÇA: Exclusivo sistema ESP – (Programa Eletrônico de Estabilidade) que integra: ABS, ASR, BAS, e EBV; Air
Bag – Motorista; Cintos de segurança para todos os passageiros. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica.
TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual; Composta de 06 marchas à frente (01 marcha à ré). RODAS E PNEUS:
Rodas em aço 6,5j x 16; Pneus radiais 225/75 R 16C; ACESSÓRIOS BÁSICOS: Tacógrafo; Tacômetro (conta-giros do
motor); Indicador de nível de combustível; Marcador de temperatura do motor; Bancos individuais reclináveis com
apoio de cabeça; estribo; sinal sonoro de marcha ré; Ventilador/desembaçador com ar quente; Acendedor de 12V no
painel para recarga de bateria de celular; Volante com ajuste de profundidade; Desembaçador dos vidros traseiros;
Rádio CD/MP3 Player com entrada USB, SD e Bluetooth, Faróis de neblina; Travamento central das portas via controle
remoto; Espelhos retrovisores externos com sistema de ajuste elétrico; ar condicionado integrado, frio e quente;
Limpador de para-brisas com temporizador; Tapetes. Demais acessórios conforme linha de produção e edital.
PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento de cada solicitação/requisição será
efetuado em até 30 (trintas) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota fiscal. LOCAL DE ENTREGA:
Parque Estação Biológica, Edifício Sede, Asa Norte, CEP: 70.770-914 Brasília/DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de até
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do instrumento de contrato. DECLARAÇÕES: Declaramos que
aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total
conhecimento de todas as condições neles contidas. As condições para entrega do objeto será conforme edital e seus
anexos; Declaramos que inexistem fatos impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigação de
informar a eventual ocorrência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação; Declaramos que nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais diretos e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de
alíquotas de ICMS, taxa de administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. Declaro que entregaremos o objeto comprovadamente novo e
sem uso, uma vez que não será aceito materiais recondicionados. Declaramos que os serviços produzidos ou prestados
por esta empresa atende o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e atendem as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Apresentamos garantia conforme estabelecido no item 12 do anexo I
do edital (Termo de Referência).

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250.000,0000 63.411.623/0021-10 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 200.000,0000 21.380.013/0001-03 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 190.000,0000 05.163.253/0001-08 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 185.200,0000 29.016.738/0001-29 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.756,0000 35.457.127/0001-19 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.756,0000 33.441.004/0001-64 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.756,0000 20.538.689/0001-10 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.750,0000 15.332.890/0001-06 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.000,0000 30.105.413/0001-00 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.000,0000 34.091.218/0001-10 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 172.000,0000 32.218.788/0001-01 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 170.000,0000 35.774.957/0001-70 02/06/2020 09:00:11:560
R$ 161.499,9999 20.538.689/0001-10 02/06/2020 09:32:45:033
R$ 161.900,0000 33.441.004/0001-64 02/06/2020 09:32:51:153
R$ 178.500,0000 05.163.253/0001-08 02/06/2020 09:36:14:317
R$ 205.885,0000 63.411.623/0021-10 02/06/2020 09:37:48:193

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
33.441.004/0001-

64 02/06/2020 09:43:54:440 02/06/2020 09:45:01:023 Fornecedor desistiu de enviar
lance -

Eventos do Item
Evento Data Observações



Aberto 02/06/2020
09:32:37

Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

02/06/2020
09:43:53 Encerrada etapa aberta do item.

Aguardando
convocação ME/EPP

02/06/2020
09:43:53 Aguardando Convocação ME/EPP.

Início do desempate 02/06/2020
09:43:54 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Desistência

02/06/2020
09:45:01

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:45:01 de 02/06/2020. O fornecedor
ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 33.441.004/0001-64
desistiu de enviar o lance.

Encerrado 02/06/2020
09:45:01 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 02/06/2020
09:45:01

Item teve empate real para o valor 172.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

02/06/2020
10:05:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

02/06/2020
10:52:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10.

Aceite 02/06/2020
11:02:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.538.689/0001-10, pelo melhor lance de R$ 161.499,9999.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

02/06/2020
11:19:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

02/06/2020
12:11:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10.

Habilitado 02/06/2020
13:31:34

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10, pelo melhor lance de R$ 161.499,9999.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 02/06/2020
09:01:20

Srs. Licitantes, Bom dia. Declaro aberta a sessão pública do PE 03/2020. As propostas
estão sendo analisadas. Em alguns instantes iniciaremos a etapa de lances.

Pregoeiro 02/06/2020
09:26:53

Srs. Licitantes. Em 5 minutos iniciaremos a fase de lances no modo aberto.

Pregoeiro 02/06/2020
09:32:37

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

Pregoeiro 02/06/2020
09:43:53

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 02/06/2020
09:43:54

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício
da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/06/2020

09:43:54
O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 02/06/2020
09:43:54

Sr. Fornecedor ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ
33.441.004/0001-64 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você

poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:48:54 do
dia 02/06/2020. Acesse a fase de lance.

02/06/2020
09:45:01

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:45:01 de 02/06/2020. O fornecedor
ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-

64 desistiu de enviar o lance.
Sistema 02/06/2020

09:45:01
O item 1 está encerrado.

Sistema 02/06/2020
09:45:01

O item 1 teve empate real para o valor 172.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 02/06/2020

09:45:01
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 02/06/2020
09:56:53

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar o valor
ofertado. Sugiro o valor de R$ 160.000,00 nas condições exigidas do Edital.

Pregoeiro 02/06/2020
10:00:13

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardo comunicação e
resposta quanto ao solicitado.

20.538.689/0001-
10

02/06/2020
10:01:25

Estimado Pregoeiro, bom dia! Conforme verificado internamente, infelizmente não
conseguiremos diminuir último lance dado pela empresa, isto é, R$161.499,99. Caso

contrário teremos dificuldades financeiras no momento do fornecimento.



Pregoeiro 02/06/2020
10:04:58

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - OK. Solicito envio da proposta, devidamente
descrita conforme Edital, juntamente com catálogo do veículo, com o preço ofertado no

último lance.
Sistema 02/06/2020

10:05:19
Senhor fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-

10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 02/06/2020

10:27:52
Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardo a proposta e
informo que as declarações, embora atenda o Edital, necessita de correção, pois está

endereçada ao 6º batalhão. Gentileza verificar demais declarações contidas no Edital e
enviar todas.

Pregoeiro 02/06/2020
10:35:27

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito que responda às
solicitações, ao menos para informar que está sendo providenciado para me certificar do

andamento.
20.538.689/0001-

10
02/06/2020
10:40:16

Prezado, Já estamos atualizando estas informações.

Pregoeiro 02/06/2020
10:40:49

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - OK. No aguardo.

Sistema 02/06/2020
10:52:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.538.689/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

20.538.689/0001-
10

02/06/2020
10:53:46

Estimado Pregoeiro, qualquer dúvida estarei à disposição.

Pregoeiro 02/06/2020
11:19:42

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito correção na
declaração unificada, pois a mesma está endereçada ao 6º batalhão, e complementação

com os anexos, VI, VII, VIII e IX
Sistema 02/06/2020

11:19:57
Senhor fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-

10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
20.538.689/0001-

10
02/06/2020
11:49:36

Sr. Pregoeiro, já anexaremos.

Sistema 02/06/2020
12:11:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.538.689/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2020
12:17:33

Srs. Licitantes. Suspenderemos os trabalhos para almoço e retornaremos às 13:30 hs. Bom
almoço.

Pregoeiro 02/06/2020
13:31:05

Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos na fase de habilitação. Mantenham-se conectados.

Sistema 02/06/2020
13:31:34

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 02/06/2020
13:32:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/06/2020 às 13:55:00.

Pregoeiro 02/06/2020
13:56:36

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Não havendo intenção de
recurso, declaro sua empresa vencedora do certame e solicito envio da documentação nos

termos do item 12.2.5.1 do Edital para fins de adjudicação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 02/06/2020 13:31:34 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

02/06/2020 13:32:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/06/2020 às 13:55:00.

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 13:58 horas do dia 02 de junho de 2020, 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
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