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Pregão/Concorrência Eletrônica

926523.82022 .14730 .5019 .464996750

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

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2022 (SRP)
 

Às 09:30 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 54 de 28/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 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 70000001242022-
58, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços
para a eventual aquisição de veículos de passeio e pick-up para atender as demandas da Subsecretaria de Defesa Agropecuária
e Subsecretaria de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do item 3 do Anexo I, Termo de Referência.. 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 transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil , Tipo: Automóvel , Tração: 4 X 2 , Combustível:
Gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 73.336,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: GAMA VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 73.000,0000 e com valor negociado a R$ 72.500,0000 e a
quantidade de 4 Unidade .

Item: 2
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil , Tipo: Automóvel , Tração: 4 X 2 , Combustível:
Gasolina
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 73.336,3300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 3
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil , Tipo: Automóvel , Tração: 4 X 2 , Combustível:
Gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 81.783,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 4
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil , Tipo: Automóvel , Tração: 4 X 2 , Combustível:
Gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 81.783,5000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 5
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Capacidade Passageiro: 5 UN, Tipo: Automóvel , Características
Adicionais: Tração 4x4 , Capacidade Tanque Combustível: 70 L, Combustível: Óleo Diesel
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 275.849,7100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 243.400,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 6
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Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Capacidade Passageiro: 5 UN, Tipo: Automóvel , Características
Adicionais: Tração 4x4 , Capacidade Tanque Combustível: 70 L, Combustível: Óleo Diesel
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 275.849,7100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000 e com valor negociado a R$
243.400,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 7
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Aplicação: Civil , Tipo: Automóvel , Tração: 4 X 2 , Combustível:
Gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 128.141,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Histórico
Item: 1 - Veículo transporte pessoal

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 4 R$ 75.000,0000 R$ 300.000,0000 10/10/2022

16:38:15
Marca: KWID 1.0 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: 2022/2023 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KWID 1.0-RENAULT- TIPO HATCHBACK, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2022/2023, 4 portas mais porta do porta malas, ar condicionado (quente/frio) original
de fábrica, bicombustivel (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com
sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 66 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 289 litros,
tapetes tipo bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V, adesivado conforme
layout proposto pela SEAGRI -DF no TR. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor.
Licenciado e emplacado em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 75.000,0000 06.213.517/0001-45 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 73.000,0000 06.213.517/0001-45 11/10/2022 14:04:26:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/10/2022
09:33:08 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/10/2022
14:01:01 Item aberto para lances.

Encerramento
sem prorrogação

11/10/2022
14:11:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

11/10/2022
14:11:09 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 11/10/2022
14:11:09 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2022
14:38:07 Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2022
15:31:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
06.213.517/0001-45.

Aceite de
proposta

13/10/2022
10:08:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45, pelo
melhor lance de R$ 73.000,0000 e com valor negociado a R$ 72.500,0000. Motivo: Proposta aceita para
os itens 1 e 2, com valor unitário negociado a R$ 72.500,00

Abertura do
prazo -

13/10/2022
11:17:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45.
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Convocação
anexo
Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
11:52:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
06.213.517/0001-45.

Habilitação de
fornecedor

13/10/2022
15:36:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GAMA VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-
45

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Veículo transporte pessoal

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 11/10/2022 09:30:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Veículo transporte pessoal

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
12.661.958/0001-02 AMORIM E ALVES

COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 8 R$ 105.000,0000 R$ 840.000,0000 06/10/2022
15:08:37

Marca: ONIX PLUS 1.0 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2022/2023 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX PLUS -CHEVROLET-TIPO SEDAN, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2022 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas
incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustivel (flex), motor dianteiro, volume 1.0
, 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 78 CV
(gasolina) 82 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, 06 (seis) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção eletrica,suspensão dianteira
independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica, 14” ou
superior, freios ABS, 06 airbags , vidros elétricos pelo menos nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de
chaves e dispositivos elétricos. Bancos com encosto de cabeça para as 4 pessoas, cintos de segurança, sendo o de 03
pontos para 04 pessoas, porta-malas capacidade 500 litros, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar,
maçanetas externas, parachoques da mesma cor do veículo, rádio AM/FM, USB e tomada de 12V. Revestimento de vinil
no assoalho e porta malas. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Adesivado
conforme layout proposto pela SEAGRI -DF no TR. Licenciado e emplacado em nome da SEAGRI -DF, com entrega a ser
efetuada no pátio de veículos da SEAGRI -DF 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 105.000,0000 12.661.958/0001-02 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 88.900,0000 12.661.958/0001-02 11/10/2022 14:10:47:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/10/2022
09:34:30 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/10/2022
14:01:02 Item aberto para lances.

Encerramento 11/10/2022
14:12:48 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

11/10/2022
14:12:48 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

11/10/2022
14:49:42

Recusa da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 88.900,0000. Motivo: Valor acima do valor estimado com
negociação fracassada.

Cancelado no
julgamento

13/10/2022
10:18:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor esltimado tendo sua negociação
fracassada.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 4 - Veículo transporte pessoal

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 11/10/2022 09:30:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Veículo transporte pessoal

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
41.183.930/0001-05 AKANE VEICULOS

LTDA
Não Não 5 R$ 275.500,0000 R$ 1.377.500,0000 10/10/2022

11:45:13
Marca: L200 TRITON 2.4 4X4 
Fabricante: MITSUBISHI 
Modelo / Versão: 2022/2023 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L 200 TRITON-MITSUBISHI-Caminhonete Pick up Cabine dupla,
Características básicas - veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi alto, zero quilômetro
de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo 2022/2023; capacidade
para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba original, com
capacidade de carga útil total do veículo de 1.050kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com cinco
velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; suspensão reforçada e elevada original de fábrica; direção
hidráulica, original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz
de freio (Brake-light); equipada com kit multimídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas
rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de antitravamento (ABS) integral das rodas ou
nas rodas traseiras; potência de 190 (cento e noventa) cavalos-vapor; capacidade do tanque de 76 (setenta e seis ) litros
de combutivel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos estipulados pela fábrica, de acordo com a versão do
veículo que será oferecido, com estepe original de fábrica; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros elétricos
de série no mínimo nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva; espelhos
retrovisores esquerdo e direito com comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com temporizador e lavador
elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de combustivel; marcador de temperatura de motor; cintos de segurança
para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central dois ou
três pontos; banco do motorista com regulagem de altura; bancos dianteiros individuais com regulagem de distância,
inclinação do encosto, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco traseiro com apoio para cabeça ajustável em
altura integrados ou acoplados ao banco; barra de proteção lateral de série ou instalada posteriormente à sua fabricação
pela própria montadora ou por empresa credenciada da contratada; grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada
na parte inferior externa do motor; películas não reflexivas com nível de transparência possível dentro do permitido pela
legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compativel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE P-7
Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na
cor preto fosco com especificação e material recomendado pelo fabricante; capota marí&#1048578;ma instalada; faróis de
neblina; tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais des&#1048578;nados aos ocupantes apoiarem os pés,
inclusive o motorista; reves&#1048578;mento do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa
(acendedor de cigarros e outra auxiliar). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.645.916/0001-31 S3
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
LOCACOES LTDA

Não Não 5 R$ 290.000,0000 R$ 1.450.000,0000 10/10/2022
15:34:48

Marca: FRONTIER 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhonete Pick up Cabine dupla, Caracterís&#1048578;cas básicas -
veículo automotor, &#1048578;po caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi alto, zero quilômetro de fábrica,
carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo 2022 ou superior; capacidade para
transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba
original, com capacidade de carga ú&#1048578;l total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel, com turbo e
Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; suspensão
reforçada e elevada original de fábrica; direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica; volante com
ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de freio (Brake-light); equipada com kit
mul&#1048578;mídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco
ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de an&#1048578;travamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas traseiras;
potência mínima de 160 (cento e sessenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros de
combus&#1048580;vel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos es&#1048578;pulados pela fábrica, de acordo
com a versão do veículo que será oferecido, com estepe original de fábrica; ar condicionado de fábrica integrado
frio/quente; vidros elétricos de série no mínimo nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica;
chave reserva; espelhos retrovisores esquerdo e direito com comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com
temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de combus&#1048580;vel; marcador de
temperatura de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa, sendo os laterais
retráteis de três pontos e o central dois ou três pontos; banco do motorista com regulagem de altura; bancos dianteiros
individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco
traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco; barra de proteção lateral de série ou
instalada posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por empresa credenciada da contratada; grade
protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor; películas não reflexivas com nível de
transparência mínima possível dentro do permi&#1048578;do pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e
compa&#1048580;vel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE P-7 Euro V; Layout de personalização conforme
apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto fosco com especificação e material
recomendado pelo fabricante; capota marí&#1048578;ma instalada; faróis de neblina; tapetes de borracha ou polivinil
carbono (PVC) nos locais des&#1048578;nados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista;
reves&#1048578;mento do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros e
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outra auxiliar); 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.583.018/0001-39 WA CLICK DIGITAL
MAIS LTDA

Sim Sim 5 R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 10/10/2022
15:32:01

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: TORO FREEDOM TURBODIESEL 4x4 AT9 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Itens 05 e 06: VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla,
Caracterís&#65533;cas básicas - veículo automotor, &#65533;po caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi alto,
zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo 2022 ou
superior; capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas laterais e tampa
traseira; caçamba original, com capacidade de carga ú&#65533;l total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel,
com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4;
suspensão reforçada e elevada original de fábrica; direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica;
volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de freio (Brake-light); equipada
com kit mul&#65533;mídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a
disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de an&#65533;travamento (ABS) integral das rodas ou nas rodas
traseiras; potência mínima de 160 (cento e sessenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque mínima de 60 (sessenta) litros
de combus&#65533;vel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos es&#65533;pulados pela fábrica, de acordo
com a versão do veículo que será oferecido, com estepe original de fábrica; ar condicionado de fábrica integrado
frio/quente; vidros elétricos de série no mínimo nas portas dianteiras; travas elétricas nas 4 portas, original de fábrica;
chave reserva; espelhos retrovisores esquerdo e direito com comandos elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com
temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível de combus&#65533;vel; marcador de temperatura
de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de
três pontos e o central dois ou três pontos; banco do motorista com regulagem de altura; bancos dianteiros individuais com
regulagem de distância, inclinação do encosto, com apoios para cabeça ajustáveis em altura e banco traseiro com apoio
para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco; barra de proteção lateral de série ou instalada
posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por empresa credenciada da contratada; grade protetora do
motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor; películas não reflexivas com nível de transparência
mínima possível dentro do permi&#65533;do pela legislação vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e
compa&#65533;vel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE P-7 Euro V; Layout de personalização conforme
apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na cor preto fosco com especificação e material
recomendado pelo fabricante; capota marí&#65533;ma instalada; faróis de neblina; tapetes de borracha ou polivinil
carbono (PVC) nos locais des&#65533;nados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista; reves&#65533;mento
do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar); 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 290.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 275.500,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 275.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:02:18:273
R$ 270.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:04:26:660
R$ 261.250,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:05:46:007
R$ 260.000,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 14:06:03:413
R$ 259.500,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:07:15:497
R$ 259.000,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 14:07:34:873
R$ 258.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:08:27:440
R$ 257.800,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 14:08:38:807
R$ 255.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:09:06:270
R$ 254.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:09:12:787
R$ 250.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:09:28:943
R$ 249.500,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 14:09:35:410
R$ 248.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:09:41:700
R$ 245.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:10:13:870
R$ 244.000,0000 22.645.916/0001-31 11/10/2022 14:10:32:090
R$ 243.800,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 14:10:43:503
R$ 243.600,0000 41.183.930/0001-05 11/10/2022 14:10:59:190
R$ 243.400,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 14:11:10:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

11/10/2022
09:37:22 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/10/2022
14:01:03 Item aberto para lances.

Encerramento 11/10/2022
14:13:11 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta 11/10/2022
14:13:11 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/10/2022
15:05:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

11/10/2022
15:08:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39.

Abertura do prazo - 13/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
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Convocação anexo 10:12:42 44.583.018/0001-39.
Encerramento do prazo -
Convocação anexo

13/10/2022
10:32:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39.

Aceite de proposta 13/10/2022
10:56:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39, pelo melhor lance de R$ 243.400,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/10/2022
14:59:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

13/10/2022
15:01:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39.

Habilitação de fornecedor 13/10/2022
15:36:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Veículo transporte pessoal

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
44.583.018/0001-39 WA CLICK DIGITAL

MAIS LTDA
Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 10/10/2022

15:32:01
Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: TORO FREEDOM TURBODIESEL 4x4 AT9 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Itens 05 e 06: VEÍCULO UTILITÁRIO - Caminhonete Pick up Cabine dupla,
Caracterís&#65533;cas básicas - veículo automotor, &#65533;po caminhonete cabine dupla, com tração 4X4 , chassi
alto, zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, cor sólida branca; ano de fabricação/modelo
2022 ou superior; capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o motorista; quatro portas
laterais e tampa traseira; caçamba original, com capacidade de carga ú&#65533;l total do veículo de pelo menos
1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré,
sistema de tração 4X4; suspensão reforçada e elevada original de fábrica; direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica
original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e passageiro)no mínimo; luz de freio
(Brake-light); equipada com kit mul&#65533;mídia instalado, sensor de estacionamento e entrada USB; freio a disco nas
rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de an&#65533;travamento (ABS) integral
das rodas ou nas rodas traseiras; potência mínima de 160 (cento e sessenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque
mínima de 60 (sessenta) litros de combus&#65533;vel; rodas em aço, com pneus nas medidas e tamanhos
es&#65533;pulados pela fábrica, de acordo com a versão do veículo que será oferecido, com estepe original de fábrica;
ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; vidros elétricos de série no mínimo nas portas dianteiras; travas
elétricas nas 4 portas, original de fábrica; chave reserva; espelhos retrovisores esquerdo e direito com comandos
elétricos; limpador de para-brisas dianteiro com temporizador e lavador elétrico; tacômetro do motor; indicador do nível
de combus&#65533;vel; marcador de temperatura de motor; cintos de segurança para todos os ocupantes, considerando
sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e o central dois ou três pontos; banco do motorista com
regulagem de altura; bancos dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto, com apoios para
cabeça ajustáveis em altura e banco traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao
banco; barra de proteção lateral de série ou instalada posteriormente à sua fabricação pela própria montadora ou por
empresa credenciada da contratada; grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do
motor; películas não reflexivas com nível de transparência mínima possível dentro do permi&#65533;do pela legislação
vigente e do DETRAN/DENATRAN/CONTRAN e compa&#65533;vel com as normas do CONAMA 251/99. PROCONVE P-7
Euro V; Layout de personalização conforme apresentado pelo ORGÃO SOLICITANTE. Acessórios: protetor de caçamba na
cor preto fosco com especificação e material recomendado pelo fabricante; capota marí&#65533;ma instalada; faróis de
neblina; tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais des&#65533;nados aos ocupantes apoiarem os pés,
inclusive o motorista; reves&#65533;mento do assoalho de borracha; duas tomadas de 12 v interna com tampa
(acendedor de cigarros e outra auxiliar); 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 09:30:00:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/10/2022
09:38:35 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/10/2022
14:01:05 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

11/10/2022
14:11:06 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 11/10/2022
14:11:43 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

11/10/2022
14:11:43 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2022
15:05:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Encerramento
do prazo -

11/10/2022
15:08:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.
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Convocação
anexo
Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
10:12:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
10:34:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Aceite de
proposta

13/10/2022
10:57:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-
39, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000 e com valor negociado a R$ 243.400,0000. Motivo: Proposta
aceita com valor negociado de R$ 243.400,00, mesmo valor do item 5, cota principal

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
15:00:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
15:14:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39.

Habilitação de
fornecedor

13/10/2022
15:36:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - CNPJ/CPF:
44.583.018/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Veículo transporte pessoal

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
44.583.018/0001-39 WA CLICK DIGITAL

MAIS LTDA
Sim Sim 3 R$ 250.000,0000 R$ 750.000,0000 10/10/2022

15:32:01
Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: OROCH 1.3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO - PICK UP COM CABINE DUPLA ou ESTENDIDA, zero
km, cor branca, ano de fabricação/modelo 2022 ou superior, capacidade para 4 passageiros, mínimo 2 portas, motor flex
(bicombus&#65533;vel) com potência de no mínimo 130 cv (gasolina) e 132 cv (álcool) torque mínimo de 18,4 kgfm
(gasolina) e 18,9 (álcool), transmissão manual, com no mínimo 5 marchas a frente e uma à ré, tração 4x2, tanque de
combus&#65533;vel com capacidade mínima de 50L, freios ABS, direção hidráulica, elétrica ou eletro -hidráulica, ar
condicionado, ar quente, vidros elétricos com sistema an&#65533;-travamento, travas elétricas em toda as portas,
travamento central com controle remoto, alarme com acionamento a distância, computador de bordo, Rádio FM/AM com
MP3 e entrada USB, antena, volante com ajuste de altura, airbag duplo, bancos dianteiros individuais, com apoio para
cabeça ajustável, ajuste de altura do banco do motorista, tomada de 12 Volts, tacômetro (conta -giros), caçamba com no
mínimo 400 litros de capacidade, capota marí&#65533;ma instalada e no mínimo 4 ganchos para amarração da carga,
protetor de cárter, tapetes em borracha, farol de neblina; demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo
CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE e ABNT. MARCA: RENAULT MODELO: OROCH 1.3 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250.000,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 09:30:00:940
R$ 215.000,0000 44.583.018/0001-39 11/10/2022 14:15:23:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

11/10/2022
09:39:32 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/10/2022
14:01:08 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

11/10/2022
14:11:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

11/10/2022
14:12:27

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor ofertado acima do valor estimado para
veículo a gasolina.

Encerramento 11/10/2022
14:22:28 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

11/10/2022
14:22:28 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

11/10/2022
15:06:44

Recusa da proposta. Fornecedor: WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, pelo
melhor lance de R$ 215.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido o valor ofertado estar acima do valor
estimado tendo a negociação fracassada.

Cancelado no
julgamento

13/10/2022
10:17:52

Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado com negociação
fracassada.
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Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/10/2022
09:30:01

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. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos.

Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 11/10/2022

09:45:37
Srs. Licitantes, bom dia. Solicitamos atenção para o item 6, visto que o valor da cota

reservada não pode ser contratado com valor maior que o da cota principal, conforme item
8.5 do Anexo I do Edital, TR. O ínicio da disputa será as 14h00m conforme prevê o Edital.

Sistema 11/10/2022
14:00:01

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

Sistema 11/10/2022
14:00:01

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

Sistema 11/10/2022
14:00:02

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

Sistema 11/10/2022
14:00:04

A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 11/10/2022
14:00:05

A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 11/10/2022
14:00:09

A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 11/10/2022
14:01:01

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

Sistema 11/10/2022
14:01:02

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

Sistema 11/10/2022
14:01:03

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/10/2022
14:01:05

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/10/2022
14:01:08

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/10/2022
14:11:02

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

Sistema 11/10/2022
14:11:06

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 11/10/2022
14:11:09

O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 11/10/2022
14:11:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 11/10/2022
14:11:43

O item 6 está encerrado.

Sistema 11/10/2022
14:12:27

A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Valor ofertado acima do valor estimado
para veículo a gasolina. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/10/2022
14:12:48

O item 3 está encerrado.

Sistema 11/10/2022
14:13:11

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 11/10/2022
14:13:45

Srs. Licitantes. Verifique a possibilidade de oferta para o item 7 pois trata-se de veículo a
gasolina mais barato que a Diesel. Portanto o valor estimado pode atender.

Sistema 11/10/2022
14:22:28

O item 7 está encerrado.

Sistema 11/10/2022
14:22:32

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 11/10/2022
14:26:58

Srs. Licitantes, boa tarde. Iniciaremos as negociações e julgamento das propostas.

Pregoeiro 11/10/2022
14:28:08

Para GAMA VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar o valor ofertado para os itens 1 e
2. Sugiro o valor unitário de 72.000,00 na quantidade e condições prevista no Edital.

Pregoeiro 11/10/2022
14:30:09

Para GAMA VEICULOS LTDA - Informo que o item 2 não teve vencedor, portanto poderá ser
adjudicado ao vencedor da cota principal conforme previsto no item 8.6 do TR.

Pregoeiro 11/10/2022
14:30:37

Para GAMA VEICULOS LTDA - Anexo I do Edital.

06.213.517/0001-
45

11/10/2022
14:31:34

Boa tarde! Como será a aquisição de imediato? Pois estamos tendo reajustes mensais.

Pregoeiro 11/10/2022
14:33:17

Para GAMA VEICULOS LTDA - A previsão é a aquisição ainda este ano em razão da utilização
do orçamento, porém não há como fazer uma previsão precisa, porém caso ocorra aumentos

é possível analisar o equílibrio financeiro conforme previsto em lei.
06.213.517/0001-

45
11/10/2022
14:34:56

Nesse caso vamos alinhar nossa valor para R$ 72.500,00
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Pregoeiro 11/10/2022
14:36:47

Para GAMA VEICULOS LTDA - Entendido. Solicito proposta conforme modelo do Anexo I do
TR, anexo I do Edital e a descrição do item 3, contendo os itens 1 e 2. Sendo que o item 2

será adjudicado manualmente.
06.213.517/0001-

45
11/10/2022
14:37:23

ok, enviaremos

Sistema 11/10/2022
14:38:07

Senhor fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 11/10/2022
14:39:41

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar o valor
dos itens 3 e 4 ao valor unitário estimado de R$ 81.783,50

Pregoeiro 11/10/2022
14:41:01

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Informo que o item 4 não teve
vencedor, portanto poderá ser adjudicado ao vencedor da cota principal, item 3 conforme

previsto no item 8.6 do TR, Anexo I do Edital.
12.661.958/0001-

02
11/10/2022
14:45:07

Boa tarde!! Já registramos nossa melhor oferta.

Pregoeiro 11/10/2022
14:47:09

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Entendido. Solicito proposta
conforme modelo do Anexo I do TR, anexo I do Edital e a descrição do item 3, contendo os

itens 3 e 4. Sendo que o item 4 será adjudicado manualmente.
Pregoeiro 11/10/2022

14:48:28
Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CORRIGINDO. NÃO É POSSÍVEL

ACEITAÇÃO COM VALOR ACIMA DO VALOR ESTIMADO. O ITEM SERÁ CANCELADO.
Pregoeiro 11/10/2022

14:52:11
Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar o valor dos itens 5 e 6 ao

valor unitário de R$ 243.000,00. O item 7 ao valor estimado de R$ 128.141,00
44.583.018/0001-

39
11/10/2022
14:53:14

boa tarde

Pregoeiro 11/10/2022
14:53:25

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Boa tarde.

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:53:30

infelizmente não conseguimos chegar no estimado.

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:54:19

o veiculo proposto na descrição esta com valor bem acima do estimado.

Pregoeiro 11/10/2022
14:55:02

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - É verdade. Foi observado que é a gasolina?

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:55:50

obs: estamos falando item 07.

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:56:04

item 06, vamos chegar no estimado.

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:56:33

item 05, não conseguimos reduzir mais.

Pregoeiro 11/10/2022
14:57:06

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Exatamente. motor flex (bicombustível)

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:57:37

sim, o veiculo proposto no item 07 e flex.

Pregoeiro 11/10/2022
14:58:58

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - O item 6 é cota reservada do item 5, portanto conforme
item 8.5 do TR, Anexo I do edital, não pode ter valor mair que valor da cota principal,

portanto R$ 243.400,00 que foi o lance do item 5.
44.583.018/0001-

39
11/10/2022
14:59:10

de acordo com a descrição pede um veiculo acima de 130cv flex.

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
14:59:41

ok chegaremos ao msm valor no item 06

Pregoeiro 11/10/2022
15:00:59

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Para o item 7 não é possível chegar ao valor estimado
de R4 128.141,00?

44.583.018/0001-
39

11/10/2022
15:02:16

no item 07 não conseguimos chegar no valor estimado.

Pregoeiro 11/10/2022
15:04:46

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Entendido. Solicito proposta conforme modelo do Anexo
I do TR, anexo I do Edital e a descrição do item 3, contendo os itens 5 e 6, ao valor unitário

de R$ 243.400,00
Sistema 11/10/2022

15:05:06
Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema 11/10/2022

15:05:25
Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema 11/10/2022

15:08:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-

39, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema 11/10/2022

15:08:16
Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-

39, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro 11/10/2022

15:26:43
Srs. Licitantes. Encerraremos os trabalhos e retomaremos em 13/10, as 10h00m na fase de

julgamento das propostas. Boa tarde.
Sistema 11/10/2022

15:31:13
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2022

10:07:39
Srs. Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento das propostas.

Pregoeiro 13/10/2022
10:11:08

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Sr. Licitante. Solicito correção em sua proposta, quanto
ao prazo de validade, conforme item 13.4 "d" do Edial, 120 dias.

Sistema 13/10/2022
10:12:42

Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 5.

Sistema 13/10/2022 Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o



13/10/2022 16:02 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 10/11

10:12:55 envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema 13/10/2022

10:17:52
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 13/10/2022

10:24:54
Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - aguardando sua manifestação.

44.583.018/0001-
39

13/10/2022
10:30:22

bom dia

44.583.018/0001-
39

13/10/2022
10:30:37

ok

Sistema 13/10/2022
10:32:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-
39, enviou o anexo para o ítem 5.

Sistema 13/10/2022
10:34:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-
39, enviou o anexo para o ítem 6.

Pregoeiro 13/10/2022
11:05:27

Srs. Licitantes. Aceito as propostas do vencedores, iniciaremos a fase de habilitação.

Pregoeiro 13/10/2022
11:17:19

Para GAMA VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito envio documentos complementares:
Indíces do balanço conforme previsto no item 16.1.3 "b2" do edital, declaração do anexo II
do edital, ciência que é registro de preços, atestado capacidade técnica, previsto no item 17

Sistema 13/10/2022
11:17:32

Senhor fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

06.213.517/0001-
45

13/10/2022
11:21:14

Bom dia!! ok iremos enviar

Pregoeiro 13/10/2022
11:48:26

Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Sr. Licitante. Solicito envio documentos
complementares: Indíces do balanço conforme previsto no item 16.1.3 "b2" do edital,
declaração do anexo II do TR, ciência que é registro de preços e do Anexo II do edital,

sustentabilidade ambiental, lei 4.770 e registro na junta comercial.
Pregoeiro 13/10/2022

11:49:38
Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Srs. Licitantes. Sairemos para almoço e retornaremos

as 15h00m para continuidade da habilitação. Bom almoço
Sistema 13/10/2022

11:52:37
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.213.517/0001-45,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2022

14:59:34
Para WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA - Sr. Licitante. Solicito envio documentos

complementares: Indíces do balanço conforme previsto no item 16.1.3 "b2" do edital,
declaração do anexo II do TR, ciência que é registro de preços e do Anexo II do edital,

sustentabilidade ambiental, lei 4.770 e registro na junta comercial.
Sistema 13/10/2022

14:59:50
Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema 13/10/2022

15:00:02
Senhor fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-39, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema 13/10/2022

15:01:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-

39, enviou o anexo para o ítem 5.
44.583.018/0001-

39
13/10/2022
15:02:24

BOA TARDE. DOCUMENTOS ANEXADO.

Sistema 13/10/2022
15:14:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.583.018/0001-
39, enviou o anexo para o ítem 6.

Pregoeiro 13/10/2022
15:37:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2022 às 16:00:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 22/08/2022 09:04:49
Abertura da sessão

pública 11/10/2022 09:30:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 11/10/2022 14:00:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 11/10/2022 14:22:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 13/10/2022 10:17:52 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 13/10/2022 15:37:15 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2022 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 Nº 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 13 de outubro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NATANAEL FELIX DOS SANTOS 
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
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VAGNER LUIS NUNES LINS
 Equipe de Apoio
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