
Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

989073.622020 .10612 .4599 .1303160300

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2020

 
Às 09:01 horas do dia 24 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal 2.339 de 06/01/2020, 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 301, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo, tipo camioneta, zero quilômetro, ano e modelo vigente,
equipada como viatura, objetivando atender as demandas e necessidades da Guarda Municipal.. 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: AUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.4 L, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO COMBUSTÍVEL BI-
COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, MODELO SUV, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 361.542,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 110.990,0000 e
com valor negociado a R$ 110.900,0000 .

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 Porte 
ME/EPP

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

Registro
03.478.563/0001-88 INOV9

COMERCIAL E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 120.000,0000 R$ 360.000,0000 23/09/2020
16:26:42

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMIONETA SUV 1.6 COM TRANSMISSÃO MANUAL, EQUIPADA COMO
VIATURA Automóvel zero km, ano e modelo vigente, carroceria tipo SUV com 04 portas, cor Branca, no padrão
original de Fabrica, com para-choque na cor do automóvel, contendo as seguintes especificações: Altura livre do
solo de, no mínimo, 18 cm e porta-malas com capacidade de, no mínimo, 420 litros. Motor 1.6 Flex, potência de, no
mínimo, 115 cv e transmissão manual com no mínimo 5 velocidades para frente e marcha ré, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado. Tração dianteira, 4x2. Equipada com Protetor de carter e para-choque de impulsão
completo (Quebra mato, para-choque de impulsão, grade frontal e protetor de faróis). Estribos laterais. Farol
localizador móvel, com lâmpada de no mínimo 55W, com cabo de 10 metros com plug para ligação na tomada 12
volts do acendedor de cigarro. Bancos com Capas em Courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste
(abas laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do automóvel; piso revestido em material
resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. O acesso ao estepe deve se dar pela parte externa do veículo,
embaixo do assoalho, ou acondicionado debaixo da cela com porta de acesso interno, ou com sinta de fixação
dentro da cela. Sensor de estacionamento, no mínimo 04 (quatro) pontos. Alça de segurança interna no mínimo em
3 portas. Faróis de neblina. Fabricação Nacional/Mercosul. Assistência Técnica Autorizada na cidade de
Dourados/MS. O veículo deverá ser equipado como viatura com: Sinalização Acústica Visual - Sinalizador em
formato de arco, permitindo visualização em um ângulo de 360º sem que haja pontos cegos de luminosidade.
Injetado em módulo único de policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento "UV" na cor
vermelha. Com guarnição de borracha para evitar entrada de poeira e água, montado sobre um perfi l de alumínio
extrudado de alta resistência mecânica. A barra sinalizadora deverá ser composta por 120 LEDs de 3W, distribuídos
equitativamente pela barra em módulos reflexivos contendo 6 ou 3 LEDs. Farol de beco em LED e Sirene acoplada
ao sinalizador ou cofre do motor. O equipamento de sinalização visual deverá ser controlado por um módulo de
comando digital instalado no painel do veículo. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção ou transmissão dos rádios transceptores dentro da faixa de
frequência utilizada pela Guarda Municipal. Os equipamentos deverão ser aprovados nas normas SAE J595 e SAE
J575. Equipamento de Comunicação – Rádio Móvel APX 2500 P25 - Motorola, ou superior desde que compatível com
o Modelo APX 5500 P25 – Motorola (digital) faixa de frequência 700/800 (764 – 870 MHz) atualmente utilizado pela



Guarda Municipal de Dourados, equipado com: Cabeçote de controle padrão e Cabeçote de controle de mão. O
equipamento deverá ser instalado no painel do veículo, atender as Normas Militares 810 C, D, E, F, E, G para
móveis, estar homologado ou registrado no órgão oficial do Ministério das Comunicações, configurado e operando de
acordo com o sistema de telecomunicações utilizado pela Guarda Municipal de Dourados. Cela: Cela light, adaptada
ao porta mala de veículo, contornando todo o interior do espaço de bagagem do veículo, onde a separação do
compartimento de bagagem e o interior do veículos é feito em chapa de aço de espessura mínima de 1,2mm,
inteiriça perfurada na parte superior e lisa na parte inferior, chapa perfurada nos vidros laterais traseiros e da
tampa. Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro, se estendendo pelas suas laterais de forma permitir
uma melhor lavagem/limpeza do compartimento, com escoamento dos líquidos para fora do veículo, através de um
dreno, instalado em uma das extremidades da cela, porta algemas no centro do assoalho em formato de barra,
luminária telada controlada do painel do veículo; mecanismo que impossibilite a abertura do compartimento pelo
seu interior; a confecção da cela deve considerar a impossibilidade de seus ocupantes ter acesso a equipamentos
obrigatórios do veículo (chaves de roda, triangulo, etc.) ou qualquer outra parte do veiculo que possa colocar em
risco a integridade dos Guardas Municipais ou do cidadão. Suporte de armas longas: Dispositivo confeccionado em
aço carbono fixado entre os assentos do motorista e passageiro para apoio de no mínimo 2 armas de longas. Toda
adaptação do automóvel deverá ser feita por uma empresa certificada ou homologada pela montadora para fim de
não comprometer a garantia original do automóvel. MARCA : RENAULT MODELO : DUSTER ZEN 1.6

05.163.253/0001-08 EMPORIUM
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 3 R$ 120.500,0000 R$ 361.500,0000 23/09/2020
17:57:17

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER ZEN 1.6 MT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMIONETA SUV 1.6 COM TRANSMISSÃO MANUAL, EQUIPADA COMO
VIATURA Automóvel zero km, ano e modelo vigente, carroceria tipo SUV com 04 portas, cor Branca, no padrão
original de Fabrica, com para-choque na cor do automóvel, contendo as seguintes especificações: Altura livre do
solo de, no mínimo, 18 cm e porta-malas com capacidade de, no mínimo, 420 litros. Motor 1.6 Flex, potência de, no
mínimo, 115 cv e transmissão manual com no mínimo 5 velocidades para frente e marcha ré, direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado. Tração dianteira, 4x2. Equipada com Protetor de carter e para-choque de impulsão
completo (Quebra mato, para-choque de impulsão, grade frontal e protetor de faróis). Estribos laterais. Farol
localizador móvel, com lâmpada de no mínimo 55W, com cabo de 10 metros com plug para ligação na tomada 12
volts do acendedor de cigarro. Bancos com Capas em Courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste
(abas laterais do encosto dos bancos), na cor do acabamento interno do automóvel; piso revestido em material
resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. O acesso ao estepe deve se dar pela parte externa do veículo,
embaixo do assoalho, ou acondicionado debaixo da cela com porta de acesso interno, ou com sinta de fixação
dentro da cela. Sensor de estacionamento, no mínimo 04 (quatro) pontos. Alça de segurança interna no mínimo em
3 portas. Faróis de neblina. Fabricação Nacional/Mercosul. Assistência Técnica Autorizada na cidade de
Dourados/MS. O veículo deverá ser equipado como viatura com: Sinalização Acústica Visual - Sinalizador em
formato de arco, permitindo visualização em um ângulo de 360º sem que haja pontos cegos de luminosidade.
Injetado em módulo único de policarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento "UV" na cor
vermelha. Com guarnição de borracha para evitar entrada de poeira e água, montado sobre um perfi l de alumínio
extrudado de alta resistência mecânica. A barra sinalizadora deverá ser composta por 120 LEDs de 3W, distribuídos
equitativamente pela barra em módulos reflexivos contendo 6 ou 3 LEDs. Farol de beco em LED e Sirene acoplada
ao sinalizador ou cofre do motor. O equipamento de sinalização visual deverá ser controlado por um módulo de
comando digital instalado no painel do veículo. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção ou transmissão dos rádios transceptores dentro da faixa de
frequência utilizada pela Guarda Municipal. Os equipamentos deverão ser aprovados nas normas SAE J595 e SAE
J575. Equipamento de Comunicação – Rádio Móvel APX 2500 P25 - Motorola, ou superior desde que compatível com
o Modelo APX 5500 P25 – Motorola (digital) faixa de frequência 700/800 (764 – 870 MHz) atualmente utilizado pela
Guarda Municipal de Dourados, equipado com: Cabeçote de controle padrão e Cabeçote de controle de mão. O
equipamento deverá ser instalado no painel do veículo, atender as Normas Militares 810 C, D, E, F, E, G para
móveis, estar homologado ou registrado no órgão oficial do Ministério das Comunicações, configurado e operando de
acordo com o sistema de telecomunicações utilizado pela Guarda Municipal de Dourados. Cela: Cela light, adaptada
ao porta mala de veículo, contornando todo o interior do espaço de bagagem do veículo, onde a separação do
compartimento de bagagem e o interior do veículos é feito em chapa de aço de espessura mínima de 1,2mm,
inteiriça perfurada na parte superior e lisa na parte inferior, chapa perfurada nos vidros laterais traseiros e da
tampa. Revestimento do assoalho da cela em fibra de vidro, se estendendo pelas suas laterais de forma permitir
uma melhor lavagem/limpeza do compartimento, com escoamento dos líquidos para fora do veículo, através de um
dreno, instalado em uma das extremidades da cela, porta algemas no centro do assoalho em formato de barra,
luminária telada controlada do painel do veículo; mecanismo que impossibilite a abertura do compartimento pelo
seu interior; a confecção da cela deve considerar a impossibilidade de seus ocupantes ter acesso a equipamentos
obrigatórios do veículo (chaves de roda, triangulo, etc.) ou qualquer outra parte do veiculo que possa colocar em
risco a integridade dos Guardas Municipais ou do cidadão. Suporte de armas longas: Dispositivo confeccionado em
aço carbono fixado entre os assentos do motorista e passageiro para apoio de no mínimo 2 armas de longas. Toda
adaptação do automóvel deverá ser feita por uma empresa certificada ou homologada pela montadora para fim de
não comprometer a garantia original do automóvel.

20.716.823/0001-25 LS TRACTOR
ASAP
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA

Sim Não 3 R$ 120.514,0000 R$ 361.542,0000 23/09/2020
14:59:41

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: RENAULT DUSTER 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO SUV PASSAGEIRO, ZERO KM, 4 PORTAS, 5 LUGARES,
DIREÇÃO ELÉTRICA, MOTOR 1.6, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA),VEÍCULO ADAPTADO PARA VIATURA COM
CELA CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL

28.832.656/0001-90 GUARA
COMERCIO DE
VEICULOS
LTDA

Não Não 3 R$ 120.514,0000 R$ 361.542,0000 23/09/2020
18:50:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER 1.6 ZEN MANUAL 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMIONETA SUV 1.6 COM TRANSMISSÃO MANUAL, EQUIPADACOMO
VIATURAAutomóvel zero km, ano e modelo vigente, carroceria tipo SUV com 04portas, cor Branca, no padrão
original de Fabrica, com para-choque nacor do automóvel, contendo as seguintes especificações: Altura livre dosolo
de, no mínimo, 18 cm e porta-malas com capacidade de, no mínimo,420 litros. Motor 1.6 Flex, potência de, no
mínimo, 115 cv e transmissãomanual com no mínimo 5 velocidades para frente e marcha ré, direçãohidráulica ou
elétrica, ar condicionado. Tração dianteira, 4x2. Equipadacom Protetor de carter e para-choque de impulsão
completo (Quebramato, para-choque de impulsão, grade frontal e protetor de faróis).Estribos laterais. Farol
localizador móvel, com lâmpada de no mínimo55W, com cabo de 10 metros com plug para ligação na tomada 12
voltsdo acendedor de cigarro. Bancos com Capas em Courvin automotivo,com reforço nas áreas de maior desgaste
(abas laterais do encosto dosbancos), na cor do acabamento interno do automóvel; piso revestido emmaterial
resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. O acesso aoestepe deve se dar pela parte externa do veículo,
embaixo do assoalho,ou acondicionado debaixo da cela com porta de acesso interno, ou comsinta de fixação dentro
da cela. Sensor de estacionamento, no mínimo04 (quatro) pontos. Alça de segurança interna no mínimo em 3
portas.Faróis de neblina. Fabricação Nacional/Mercosul. Assistência TécnicaAutorizada na cidade de Dourados/MS. O
veículo deverá ser equipadocomo viatura com: Sinalização Acústica Visual - Sinalizador em formatode arco,
permitindo visualização em um ângulo de 360º sem que hajapontos cegos de luminosidade. Injetado em módulo
único depolicarbonato resistente a impactos e descoloração com tratamento "UV"na cor vermelha. Com guarnição
de borracha para evitar entrada depoeira e água, montado sobre um perfi l de alumínio extrudado de altaresistência
mecânica. A barra sinalizadora deverá ser composta por 120 LEDs de 3W, distribuídos equitativamente pela barra
em módulosreflexivos contendo 6 ou 3 LEDs. Farol de beco em LED e Sireneacoplada ao sinalizador ou cofre do
motor. O equipamento desinalização visual deverá ser controlado por um módulo de comandodigital instalado no
painel do veículo. Os equipamentos não poderãogerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal,
queinterfira na recepção ou transmissão dos rádios transceptores dentro dafaixa de frequência utilizada pela Guarda
Municipal. Os equipamentosdeverão ser aprovados nas normas SAE J595 e SAE J575. Equipamentode Comunicação
– Rádio Móvel APX 2500 P25 - Motorola, ou superiordesde que compatível com o Modelo APX 5500 P25 – Motorola
(digital)faixa de frequência 700/800 (764 – 870 MHz) atualmente utilizado pelaGuarda Municipal de Dourados,
equipado com: Cabeçote de controlepadrão e Cabeçote de controle de mão. O equipamento deverá serinstalado no
painel do veículo, atender as Normas Militares 810 C, D, E,F, E, G para móveis, estar homologado ou registrado no
órgão oficial doMinistério das Comunicações, configurado e operando de acordo com osistema de telecomunicações
utilizado pela Guarda Municipal deDourados. Cela: Cela light, adaptada ao porta mala de veículo,contornando todo o
interior do espaço de bagagem do veículo, onde aseparação do compartimento de bagagem e o interior do veículos
é feitoem chapa de aço de espessura mínima de 1,2mm, inteiriça perfurada naparte superior e lisa na parte inferior,
chapa perfurada nos vidros lateraistraseiros e da tampa. Revestimento do assoalho da cela em fibra devidro, se
estendendo pelas suas laterais de forma permitir uma melhorlavagem/limpeza do compartimento, com escoamento
dos líquidos parafora do veículo, através de um dreno, instalado em uma dasextremidades da cela, porta algemas
no centro do assoalho em formatode barra, luminária telada controlada do painel do veículo; mecanismoque
impossibilite a abertura do compartimento pelo seu interior; aconfecção da cela deve considerar a impossibilidade
de seus ocupantester acesso a equipamentos obrigatórios do veículo (chaves de roda,triangulo, etc.) ou qualquer
outra parte do veiculo que possa colocar emrisco a integridade dos Guardas Municipais ou do cidadão. Suporte
dearmas longas: Dispositivo confeccionado em aço carbono fixado entre osassentos do motorista e passageiro para
apoio de no mínimo 2 armas delongas. Toda adaptação do automóvel deverá ser feita por umaempresa certificada
ou homologada pela montadora para fim de nãocomprometer a garantia original do automóvel.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 361.542,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:01:20:380
R$ 361.542,0000 28.832.656/0001-90 24/09/2020 09:01:20:380
R$ 361.500,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:01:20:380
R$ 360.000,0000 03.478.563/0001-88 24/09/2020 09:01:20:380
R$ 359.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:15:36:283
R$ 119.000,0000 28.832.656/0001-90 24/09/2020 09:16:08:260
R$ 118.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:17:09:303
R$ 117.980,0000 28.832.656/0001-90 24/09/2020 09:17:31:017
R$ 117.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:18:14:580
R$ 359.900,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:21:07:380
R$ 116.800,0000 28.832.656/0001-90 24/09/2020 09:21:11:037
R$ 116.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:21:30:217
R$ 118.990,0000 03.478.563/0001-88 24/09/2020 09:22:11:467
R$ 115.500,0000 03.478.563/0001-88 24/09/2020 09:22:37:963
R$ 113.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:23:00:307
R$ 120.000,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:23:13:150
R$ 115.000,0000 28.832.656/0001-90 24/09/2020 09:24:06:350
R$ 112.990,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:24:19:520
R$ 112.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:24:36:190
R$ 111.990,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:25:24:833
R$ 111.000,0000 20.716.823/0001-25 24/09/2020 09:25:45:683
R$ 110.990,0000 05.163.253/0001-08 24/09/2020 09:27:17:507

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
03.478.563/0001-

88 24/09/2020 11:45:47:100 24/09/2020 11:50:47:100 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 24/09/2020 Item Aberto.



09:14:31
Aguardando
convocação
ME/EPP

24/09/2020
11:45:46 Aguardando Convocação ME/EPP.

Início do
desempate

24/09/2020
11:45:47 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance Expirado

24/09/2020
11:51:39

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:51:39 de 24/09/2020. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ:
03.478.563/0001-88.

Encerrado 24/09/2020
11:51:39 Item encerrado.

Aceite 24/09/2020
12:36:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R$ 110.990,0000 e com valor
negociado a R$ 110.900,0000. Motivo: Negociação de valor

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/09/2020
12:36:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/09/2020
13:02:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO
E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.

Habilitado 28/09/2020
12:01:54

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R$ 110.990,0000 e com valor
negociado a R$ 110.900,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

28/09/2020
12:15:09

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF:
28832656000190. Motivo: A exigência do edital é que a empresa deverá ser
Concessionária/Fabricante, independente das alegações do licitante. A mesma entrou ciente da
exigência. Todas as empresas interessadas tinha

Intenção de
Recurso Aceita

28/09/2020
12:41:30

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
28832656000190. Motivo: Intenção de recurso aceita para as devidas alegações e análise do
mérito.

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

28.832.656/0001-90 28/09/2020 12:15 28/09/2020 12:41 Aceito
Motivo Intenção:A exigência do edital é que a empresa deverá ser Concessionária/Fabricante,
independente das alegações do licitante. A mesma entrou ciente da exigência. Todas as empresas
interessadas tinham até 03 dias uteis para solicitar esclarecimentos/impugnações. Até o MPMS exige a
necessidade da empesa ser Conces./Fabrica em seus editais, pois existem vários outros fatores como
garantia, assist. técnica. A empresa declarou nossa filial como Assistência, porém não temos
conhecimento da procedência.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita para as devidas alegações e análise do mérito.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 24/09/2020
09:02:14

Bom dia prezados, declaro a sessão aberta.

Pregoeiro 24/09/2020
09:02:24

Em instantes darei início a fase de lances.

Pregoeiro 24/09/2020
09:07:03

Lembrando a todos que os lances deverão ser do VALOR UNITÁRIO, conforme item 8.1.1
do Edital. Lances com valor total serão excluídos.

Pregoeiro 24/09/2020
09:14:31

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

Pregoeiro 24/09/2020
09:54:52

Informo que o sistema Comprasnet está apresentando a mensagem "Pendente de
encerramento" durante muito tempo, em vários pregões, causando atraso na sessão.

Pregoeiro 24/09/2020
09:55:28

Pedimos a compreensão de todos para aguardar a liberação do item pelo sistema.

Sistema 24/09/2020
11:45:46

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 24/09/2020

11:45:46
O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 24/09/2020
11:45:47

Sr. Fornecedor INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 03.478.563/0001-88
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 11:50:47 do dia 24/09/2020.
Acesse a fase de lance.

Sistema 24/09/2020
11:51:39

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:51:39 de 24/09/2020. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOV9 COMERCIAL E SERVICOS

EIRELI, CPF/CNPJ 03.478.563/0001-88.



Sistema 24/09/2020
11:51:39

O item 1 está encerrado.

Sistema 24/09/2020
11:51:39

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 24/09/2020

12:21:35
Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia. No interesse de
contratar sempre o melhor preço e seguindo a regra de contraproposta, a empresa tem

condição de melhorar o lance ofertado? Prazo de 10 minutos para resposta.
05.163.253/0001-

08
24/09/2020
12:23:45

Boa tarde Sr. Pregoeiro, um momento por gentileza, iremos verificar.

05.163.253/0001-
08

24/09/2020
12:31:21

Sr. Pregoeiro, já oferecemos R$28.530,00 de desconto na fase de lances. Nosso preço já
está no mínimo, mas para atender sua solicitação vamos fazer o valor unitário de

R$110.900,00
Pregoeiro 24/09/2020

12:34:34
Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok, muito obrigado.

Pregoeiro 24/09/2020
12:35:38

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Neste caso, convoco a
empresa para enviar a proposta corrigida, juntamente com a documentação

complementar de que trata os itens 14.1.I e 14.1.II do Edital, no prazo de 2 horas.
Sistema 24/09/2020

12:36:24
Senhor fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

05.163.253/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.163.253/0001-

08
24/09/2020
12:39:21

Iremos providenciar.

05.163.253/0001-
08

24/09/2020
12:39:42

Enviaremos Sr. Pregoeiro. Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Sistema 24/09/2020
13:02:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/09/2020
13:49:38

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A proposta corrigida foi
analisada e aceita. Sendo assim, estaremos encaminhando a documentação

complementar para analise da equipe técnica responsável.
Pregoeiro 24/09/2020

13:50:09
Sem mais para o momento, declaro a sessão suspensa e retorno será informado neste

mesmo canal, tão logo obtivermos a resposta da Secretaria. Após isso, seguiremos com a
analise de habilitação. Obrigado a todos.

Pregoeiro 25/09/2020
12:50:49

Bom dia. Informo que o catálogo da empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVICOS LTDA foi analisado e o resultado será divulgado na próxima sessão, que fica

marcada para o dia 28/09/2020, Segunda-feira, às 09:00hs horário de Brasília. Obrigado
Pregoeiro 28/09/2020

09:02:17
Bom dia a todos. Declaro a sessão aberta novamente.

Pregoeiro 28/09/2020
09:06:31

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - O catálogo da empresa
foi aprovado pela equipe técnica. Desta forma, seguimos agora analisando sua

habilitação.
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
10:08:35

Bom dia Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 28/09/2020
10:27:34

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A documentação de
habilitação da empresa foi analisada e a mesma foi declarada HABILITADA no certame

Pregoeiro 28/09/2020
10:31:51

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Foi constatado que a
empresa possui vasto leque de atividades em seu contrato social. Em atendimento à Lei

Ferrari, presente nos requisitos Editalícios (Item 3.3), a empresa deve ser autorizada pelo
fabricante (Concessionária) ou ser o próprio fabricante.

Pregoeiro 28/09/2020
10:32:56

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa tem ciência
dessa Lei e de que deverá fornecer um veículo com nota fiscal de "novo", sob risco de

penalidade previstos em lei?
Pregoeiro 28/09/2020

10:33:40
Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa é de fato

uma concessionária autorizada da marca?
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
10:37:39

Bom dia Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 28/09/2020
10:43:18

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Qual a resposta da
empresa?

05.163.253/0001-
08

28/09/2020
10:44:45

Só um momento por gentileza Sr. Pregoeiro.

05.163.253/0001-
08

28/09/2020
10:50:51

Sr. Pregoeiro, "data venia", a afirmação de que apenas fabricantes e concessionárias
vendem veículo novo não procede. Concernente à Lei nº 6.729/79, conhecida como Lei

Ferrari, temos que a vedação disposta em seu art. 12 se aplica SOMENTE AO
CONCESSIONÁRIO, conforme disposto no próprio dispositivo, não se aplicando a esta

empresa.
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
10:51:03

Nossa empresa adquire o veículo diretamente do fabricante, na condição de comprador
especial, conforme está previsto na própria Lei Ferrari, em seu art. 15, inc. I, alínea "b".

05.163.253/0001-
08

28/09/2020
10:51:45

Importante ressaltar que nenhuma legislação infraconstitucional pode ferir disposições
que se encontram consagradas na Constituição Federal/1988, como o princípio da

isonomia (art. 37, XXI, da CF) e o princípio da livre concorrência (art. 170, caput e IV, da
CF), mesmos as leis anteriores à CF/88 (como a Lei Ferrai), pois não seriam

recepcionadas pela CF.
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
10:52:32

Também não pode ferir os princípios dispostos na Lei nº 8.666/93, como o princípio da
competitividade, pois incorreria em vedação prevista em seu art. 3º, § 1º, I, além de



configurar infração à ordem econômica de livre concorrência (arts. 1º e 36 da Lei nº
12.529/2011).

05.163.253/0001-
08

28/09/2020
10:54:10

Sendo assim, considerando que esta licitante já se encontra devidamente habilitada,
requer seja dado prosseguimento ao certame, passando-se aos atos de Adjudicação e

Homologação.
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
11:08:38

Certo Sr Pregoeiro.

Pregoeiro 28/09/2020
11:12:40

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Um momento pois
estamos diligenciando.

Pregoeiro 28/09/2020
11:38:44

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Primeiramente, peço
espaço para correção de minha pergunta quando questionei se a empresa é realmente

uma "concessionária", pois o termo não abrange por completo o leque de empresas
capazes de participar do certame.

Pregoeiro 28/09/2020
11:38:57

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em segundo, esclareço
que nosso questionamento tem origem nos problemas já enfrentados por este órgão, na
aquisição de veículos de empresas que não podiam emitir nota fiscal de veículos novos.

Ao invés disso, compravam e nos revendiam, o que torna o veículo um "semi-novo",
legalmente falando.

Pregoeiro 28/09/2020
11:39:09

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - O que torna inadmissível
o cumprimento do contrato pela administração pública.

Pregoeiro 28/09/2020
11:39:39

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tendo em vista isso,
para evitar futuros problemas na execução do contrato e também para esclarecer para

este pregoeiro a forma como a empresa trabalha, refaço meu questionamento no sentido
de saber se o veículo fornecido pela mesma terá realmente a condição de "novo" ou

"semi-novo" (revenda).
Pregoeiro 28/09/2020

11:43:53
Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - No mais, agradeço a

atenção e aguardo esclarecimentos.
05.163.253/0001-

08
28/09/2020
11:51:40

Conforme já informado, nossa empresa adquire o veículo diretamente do fabricante. Em
seguida, faz a implementação, a fim de transformá-lo em viatura, e realiza a entrega à

Administração Pública. O veículo permanece na condição de novo, sem uso, e o
emplacamento é realizado conforme prevê a legislação.

Pregoeiro 28/09/2020
11:56:30

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ótimo, obrigado.

Pregoeiro 28/09/2020
11:58:58

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sendo assim, convoco a
empresa para enviar a documentação original no prazo de 3 dias úteis, nos moldes do

item 15.3 do Edital. O código de rastreamento deve ser enviado para o e-mail
pregao@dourados.ms.gov.br para acompanhamento e análise de tempestividade.

Pregoeiro 28/09/2020
11:59:56

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Por opção, a empresa
também poderá autenticar os documentos digitalmente (Ex.: Cartório Azevedo Bastos) e
nos enviar no mesmo endereço de e-mail supracitado, no mesmo prazo de 3 dias úteis.

05.163.253/0001-
08

28/09/2020
12:00:32

Ciente Senhor Pregoeiro. Iremos preparar o envio da documentação.

Pregoeiro 28/09/2020
12:00:42

Sem mais para o momento, estarei fechando o prazo de intenção de recurso em 30
minutos e declaro a sessão encerrada.

Pregoeiro 28/09/2020
12:00:54

Obrigado a todos.

Sistema 28/09/2020
12:01:54

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 28/09/2020
12:02:17

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/09/2020 às
12:33:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 28/09/2020
12:01:54 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

28/09/2020
12:02:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/09/2020 às 12:33:00.

Data limite para registro de recurso: 01/10/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 06/10/2020.
Data limite para registro de decisão: 13/10/2020.

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 12:42 horas do dia 28 de setembro de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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