Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

926523.102020 .33799 .4260 .1075723990

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00010/2020 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 33 de 17/07/2020, 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 70000071402019-76, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de
Máquinas Pesadas: escavadeiras hidráulicas, mini carregadeira, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira,
rolos compactadores e trator de esteira para atender as demanda da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, do
Termo de Referência, Anexo I do Edital., tendo em vista A proposta do licitante vencedor, XCMG está em desacordo
com o Edital quando apresenta peso da máquina de 17.100kg e o Edital exige o máximo de 15.300kg, não sendo
possível aceitação de nova proposta, restando a única possibilidade de volta de fase de julgamento e recusa da
proposta nos termos da Súmula 473 do STF. art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, a diligência destina-se a ‘esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria.
Item: 7
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 07 MOTONIVELADORA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a
diesel, injeção direta, turboalimentado, potência nominal mínima de 140 CV (102,97 KW), refrigeração forçada à
água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
operacional mínimo de 14.000 Kg máximo de 15.300Kg, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática
com power shift ou equivalente ou servotransmisssão, mínimo 06 velocidades à frente e 03 à ré, direção
hidráulica, ou equivalente, equipada com escarificador traseiro de acionamento hidráulico, mínimo 5 dentes, lâmina
com deslocamento lateral com ângulo de talude de até 90º e ângulo de inclinação de até 40° à frente e 5° à ré,
sistema de freios multidisco banhado a óleo, chassi em caixa fechada, cabine com ar condicionado e estrutura
proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; sistema elétrico
mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e
demai
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 553.000,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Histórico
Item: 7 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Volta de
Fase

12/11/2020
Volta de Fase para Julgamento
09:03:30

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 543.510,0000. Motivo: Na fase de
17/11/2020 homologação foi realizado diligência onde constatou que a proposta ofertou sua máquina
09:24:09 com peso operacional de 17.100kg quando o Edital pede o máximo de 15.300kg. Ato de
aceitação revisto nos termos da Súmula 473 do STF em conformidade com o item 28.2 do
Edital.

Item
Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo a proposta do 1º colocado recusada e o 2º
cancelado 17/11/2020
colocado não aceitação negociar o valor, ofertado acima do estimado, restou o item
no
09:37:03
fracassado.
julgamento
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

12/11/2020
09:03:30

Este pregão foi reagendado para 17/11/2020 09:00.

Sistema

12/11/2020
09:03:30

Sr(s) fornecedor(es), o item 7 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro

17/11/2020
09:00:15

Srs. Licitantes. Declaro aberto a volta de fase de julgamento do item 7 do PE
(SRP) 10/2020

Pregoeiro

17/11/2020
09:05:10

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sr Licitante. Informamos que em
diligência na fase de homologação foi verificado que sua proposta está em
desacordo com o Edital em relação ao peso exigido de máximo de 15.300kg.
Nos termos do item 28.2 do Edital não é possível aceitação de nova proposta,
documentos ou informações que deveria constar na proposta.

Pregoeiro

17/11/2020
09:06:22

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Com fundamento na súmula 473 do STF
este pregoeiro rever seu ato de aceitação da proposta promovendo sua recusa.
Concedo o prazo de 5 minutos para sua manifestação se assim desejar.

14.707.364/000110

17/11/2020
09:09:06

bom dia

14.707.364/000110

17/11/2020
09:11:56

Manifestamos em desacordo com a decisão tomada pelo pregoeiro em relação a
nossa desclassificação.

Pregoeiro

17/11/2020
09:12:21

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Bom dia.

Pregoeiro

17/11/2020
09:17:02

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Compreendo. Porém o Edital vincula as
partes e portanto não poderá haver homologação do item estando sua proposta
em desacordo com o Edital e não podendo ser aceito nova proposta nos termos
do item 28.2 do Edital e ACÓRDÃO TCU nº 1929/2013 - PLENÁRIO:

Pregoeiro

17/11/2020
09:20:04

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Pelos motivos expostos sua proposta
está sendo recusada.

Pregoeiro

17/11/2020
09:26:29

Para SOTREQ S/A - Sr. Licitante. Solicito negociar o valor da sua proposta.
Sugiro o valor unitário de R$ 543.000,00 nas condições e quantidades prevista
no Edital.

34.151.100/001374

17/11/2020
09:34:03

Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos fornecer o equipamento
neste valor.

Pregoeiro

17/11/2020
09:35:15

Para SOTREQ S/A - Entendido. Portanto o item está sendo cancelado em sua
aceitação. Bom dia a todos.

Sistema

17/11/2020
09:37:03

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

17/11/2020
09:54:06

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2020
às 10:15:00.

Eventos do Pregão
Evento

Volta de Fase

Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

A proposta do licitante vencedor, XCMG está em desacordo com o Edital quando
apresenta peso da máquina de 17.100kg e o Edital exige o máximo de 15.300kg,
não sendo possível aceitação de nova proposta, restando a única possibilidade de
12/11/2020
volta de fase de julgamento e recusa da proposta nos termos da Súmula 473 do STF.
09:03:30
art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, a diligência destina-se a ‘esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria. Reagendado para: 17/11/2020 09:00
17/11/2020
Abertura de prazo para intenção de recurso
09:37:03
17/11/2020 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2020 às
09:54:06 10:15:00.

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
10:16 horas do dia 17 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
PETRUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Equipe de Apoio
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