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Pregão Eletrônico

989073.292021 .6512 .4608 .601697422

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2021

 
Às 09:00 horas do dia 25 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO Nº 649 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. de 15/09/2021, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019, referente ao Processo nº 110/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2021. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de veículos automotores (minivan, caminhão, camionete e motocicleta),
objetivando atender necessidades da Agência Municipal de Transporte e Trânsito-Agetran.. 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: Camioneta transporte passageiro e carga
Descrição Complementar: Conforme descrito no Anexo I - Proposta de Preços.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 442.666,6600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,00

Item: 2
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: AUTOMÓVEL MINIVAN - Veiculo zero km, não inferior ao ano de 2020, minivan com 07
(sete) lugares, motor 1.8 de no mínimo de 105 cv de potencia, torque não inferior a 15 kgfm, cambio manual ou
automático, sistema de freio conforme a especificação do fabricante, dotado de ABS (Anti-lock Braking System),
suspensão com as características da linha de produção do fabricante, rodas e pneus em conformidade com a
especificação do fabricante, com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos, alarme e trava elétrica,
air bag duplo (motorista e passageiro), desembaçador traseiro, limpador traseiro, 01 (um) jogo de tapetes,
equipamentos obrigatórios de fabrica (pneu com roda para estepe, triangulo, chave de roda, extintor de incêndio, cinto
de segurança, macaco), e sistema de som de fábrica.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 113.633,3300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,00

Item: 3
Descrição: Caminhão
Descrição Complementar: Caminhão 0 KM, de médio porte, cor branca, com cabine simples e carroceria seca em
metal medindo no mínimo 4500mm de comprimento e 2200 mm de largura, ano e modelo não inferior a 2020. motor a
diesel, 04 (quatro) cilindros em linha, com no mínimo 2700 cilindradas, com no mínimo 150 (cento e cinquenta) cavalos
de potência, direção hidráulica, ar condicionado, sistema de som de fábrica, injeção eletrônica, dimensões entre eixos
mínimo de 3.000 mm. - rodas em aço com a seguinte medida em polegadas: 16 ou 17 - pneus de acordo com a linha
de montagem - incluindo 01 estepe. Proteção em aço no cárter do motor - caixa de transmissão manual mecânico com
no mínimo 01 (uma) marcha à ré e 5 (cinco) marchas à frente, todas sincronizadas, freios de serviço hidraulico a disco
em todas as rodas e com ABS e EBD, freio de estacionamento em acordo com a linha de montagem, tanque de
combustível com capacidade mínima de 80 litros. PBT homologado de no mínimo 3500 kg, com capacidade máxima de
tração mínima de 5000 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 250.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,00

Aceito para: FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 249.999,0000 .

Item: 4
Descrição: Veículo transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo transporte pessoal, aplicação: civil, tipo: motocicleta, capacidade transporte
passageiros: 2 un, tração: 2 x 1, combustível: gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 185.853,3000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
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Histórico
Item: 1 - Camioneta transporte passageiro e carga

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 25/10/2021 09:00:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Automóvel

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 25/10/2021 09:00:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Caminhão

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
27.213.640/0001-36 TORINO MS

COMERCIAL
DE VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 24/10/2021
22:32:47

Marca: Iveco 
Fabricante: Iveco 
Modelo / Versão: Daily 45170 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 0 KM, de médio porte, cor branca, com cabine simples e
carroceria seca em metal medindo no mínimo 4500mm de comprimento e 2200 mm de largura, ano e modelo não
inferior a 2021. Motor a diesel, 04 (quatro) cilindros em linha, com no mínimo 2700 cilindradas, com 170 (cento e
setenta) cavalos de potência, direção hidráulica, ar-condicionado, sistema de som de fábrica, injeção eletrônica,
dimensões entre eixos mínimo de 3.000 mm. - rodas em aço com a seguinte medida em polegadas: 16 ou 17 -
pneus de acordo com a linha de montagem - incluindo 01 estepe. Proteção em aço no cárter do motor - caixa de
transmissão manual mecânico com no mínimo 01 (uma) marcha à ré e 5 (cinco) marchas à frente, todas
sincronizadas, freios de serviço hidráulico a disco em todas as rodas e com ABS e EBD, freio de estacionamento em
acordo com a linha de montagem, tanque de combustível com capacidade de 90 litros. PBT homologado de 4200
kg, com capacidade máxima de tração de 6500 kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.887.078/0001-51 FIBRA
DISTRIBUICAO
& LOGISTICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 280.000,0000 R$ 280.000,0000 08/10/2021
14:09:17

Marca: HYUNDAI 
Fabricante: HYUNDAI MOTOR BRASIL / CAOA 
Modelo / Versão: HD-80 C/ CARROCERIA DE METAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão 0 KM, de médio porte, cor branca, com cabine simples e
carroceria seca em metal medindo no mínimo 4500mm de comprimento e 2200 mm de largura, ano e modelo não
inferior a 2021. Motor a diesel, 04 (quatro) cilindros em linha, com no mínimo 2700 cilindradas, com no mínimo
150 (cento e cinquenta) cavalos de potência, direção hidráulica, ar condicionado, sistema de som de fábrica,
injeção eletrônica, dimensões entre eixos mínimo de 3.000 mm. - rodas em aço com a seguinte medida em
polegadas: 16 ou 17 - pneus de acordo com a linha de montagem - incluindo 01 estepe. Proteção em aço no cárter
do motor - caixa de transmissão manual mecânico com no mínimo 01 (uma) marcha à ré e 5 (cinco) marchas à
frente, todas sincronizadas, freios de serviço hidráulico a disco em todas as rodas e com ABS e EBD, freio de
estacionamento em acordo com a linha de montagem, tanque de combustível com capacidade mínima de 80 litros.
PBT homologado de no mínimo 3500 kg, com capacidade máxima de tração mínima de 5000 kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 280.000,0000 29.887.078/0001-51 25/10/2021 09:00:00:533
R$ 250.000,0000 27.213.640/0001-36 25/10/2021 09:00:00:533
R$ 261.000,0000 29.887.078/0001-51 25/10/2021 09:12:43:137
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Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance

29.887.078/0001-
51 25/10/2021 09:31:48:147 25/10/2021 09:36:41:173 Fornecedor enviou

lance
R$

249.999,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 25/10/2021
09:10:05 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

25/10/2021
09:20:10 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

25/10/2021
09:21:20 Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reiniciar em busca de melhores lances..

Encerramento
etapa aberta

25/10/2021
09:31:46 Encerrada etapa aberta do item.

Desempate -
Início do
desempate

25/10/2021
09:31:48 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento
do
desempate

25/10/2021
09:36:41

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA
EIRELI, CPF/CNPJ: 29.887.078/0001-51 enviou um lance no valor de no valor de R$ 249.999,0000.

Encerramento 25/10/2021
09:36:42 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/10/2021
09:48:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.887.078/0001-51.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/10/2021
10:00:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.887.078/0001-51.

Aceite de
proposta

29/10/2021
09:24:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:
29.887.078/0001-51, pelo melhor lance de R$ 249.999,0000.

Habilitação de
fornecedor

29/10/2021
09:25:35

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.887.078/0001-51, pelo melhor lance de R$ 249.999,0000.

Registro de
intenção de
recurso

29/10/2021
09:40:35

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 27213640000136. Motivo: manifesto interesse em recurso, tendo em vista que a
empresa apresentou um caminhão que não possui ar condicionado original de fábrica, como exige o
edital, e não apresentou declaração

Aceite de
intenção de
recurso

29/10/2021
10:01:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
27213640000136. Motivo: Intenção de recurso aceita, para apresentarem as alegações plausíveis.

Aceite de
intenção de
recurso

29/10/2021
10:01:56

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
27213640000136. Motivo: Intenção de recurso aceita, para apresentarem as alegações plausíveis.

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

27.213.640/0001-36 29/10/2021 09:40 29/10/2021 10:01 Aceito
Motivo Intenção:manifesto interesse em recurso, tendo em vista que a empresa apresentou um
caminhão que não possui ar condicionado original de fábrica, como exige o edital, e não apresentou
declaração de que irá instalar. mesmo se por ventura apresentasse, não apresentou declaração da
fabricante que não perderá a garantia.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita, para apresentarem as alegações plausíveis.

 
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 25/10/2021 09:00:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/10/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 4 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 10 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 25/10/2021
09:00:06

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-
se conectados.

Pregoeiro 25/10/2021
09:03:55

Bom dia! Declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 25/10/2021
09:04:19

Vale ressaltar que, as especificações dos itens estão discriminadas no anexo I e III do
edital, e deverão ser respeitadas na entrega, conforme item 1.1.2 do edital. Desta

forma, as descrições dos produtos no sistema, não devem ser consideradas. Ao
encaminhar proposta devem conter os descritivos do anexo I.

Pregoeiro 25/10/2021
09:05:53

Informo que o sistema verificará as propostas, e logo após daremos início à etapa de
lances.

Sistema 25/10/2021
09:10:06

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

Pregoeiro 25/10/2021
09:10:41

Deixo registrado no início da sessão, para que as empresas tenham ciência dos lances
ofertados e caso ABANDONEM O CERTAME, NÃO ENVIANDO PROPOSTA OU

DOCUMENTAÇÃO, estará sujeito a APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,
CONFORME ITEM 14.1 DO EDITAL. Sendo assim, peço que as empresas tenham

responsabilidade ao participar, pois este processo necessita de celeridade e é de suma
importância para o Órgão.

Sistema 25/10/2021
09:20:10

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 25/10/2021
09:21:20

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Reiniciar em busca de melhores
lances.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/10/2021
09:31:47

O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 25/10/2021
09:31:48

Sr. Fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, CPF/CNPJ 29.887.078/0001-
51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou

desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 09:36:48 do dia
25/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/10/2021
09:36:41

O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO &
LOGISTICA EIRELI, CPF/CNPJ 29.887.078/0001-51 enviou um lance no valor de R$

249.999,0000.
Sistema 25/10/2021

09:36:42
O item 3 está encerrado.

Sistema 25/10/2021
09:40:35

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

Pregoeiro 25/10/2021
09:42:16

Para FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - Bom dia! A empresa foi arrematante
do item 3, tem interesse em melhorar a oferta?

29.887.078/0001-
51

25/10/2021
09:46:24

Bom dia, já ofertamos o nosso valor mínimo para o item

Pregoeiro 25/10/2021
09:47:39

Para FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - Ok.

Pregoeiro 25/10/2021
09:48:22

Para FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - Convoco a empresa para encaminhar
proposta corrigida e o CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, no modelo do anexo I, pois
há declarações e descritivos dos produtos que são necessárias constar. Concedo prazo de

DUAS HORAS, conforme item 7.4.13.do edital. O catálogo está sendo solicitado, com
base no item 6.1 do Termo de Referência, exigência da Secretaria solicitante.

Sistema 25/10/2021
09:48:35

Senhor fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:
29.887.078/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 25/10/2021
09:49:34

Para FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - Alguma duvida?

29.887.078/0001-
51

25/10/2021
09:50:40

Não. Estaremos enviando

Sistema 25/10/2021
10:00:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:
29.887.078/0001-51, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 25/10/2021
10:14:06

Informo que será encaminhada o catálogo para análise da Equipe Técnica, conforme
item 7.4.13.1.

Pregoeiro 25/10/2021
10:15:01

Sendo assim, declaro sessão SUSPENSA, para análise dos catálogos, com retorno
29/10/2021 às 09 horas (Horário de Brasília), Peço atenção das empresas e que estejam

online.
Pregoeiro 29/10/2021

09:00:19
Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 29/10/2021
09:04:33

Informo que equipe técnica realizou análise do catálogo onde emitiu laudo APROVANDO,
tendo em vista ter atendido completamente as especificações do produto.

Pregoeiro 29/10/2021 Sendo assim, com base na análise da equipe técnica, declaro a empresa FIBRA
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09:05:27 DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI classificada para o presente certame.
Pregoeiro 29/10/2021

09:06:25
Dando prosseguimento ao certame, informo que iniciarei análise da habilitação da

empresa classificada.
Pregoeiro 29/10/2021

09:24:02
Declaro a empresa FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI, HABILITADA para o

presente certame, pois cumpriu com todos os requisitos do edital.
Sistema 29/10/2021

09:25:35
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 29/10/2021

09:26:26
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/10/2021 às

09:57:00.
Pregoeiro 29/10/2021

09:26:50
Para FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - Informo que a empresa está

dispensada de encaminhar documentação original, as mesmas serão impressas e
juntadas aos autos.

Pregoeiro 29/10/2021
10:02:14

Empresa habilitada, prazo de intenção de recurso concedido, sendo assim, declaro à
sessão encerrada. Agradeço atenção de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 22/10/2021
11:54:10

Abertura da sessão
pública

25/10/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

25/10/2021
09:40:35 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 29/10/2021
09:25:35 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

29/10/2021
09:26:26

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/10/2021 às
09:57:00.

Data limite para registro de recurso: 04/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 17/11/2021.

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 10:03 horas do dia 29 de outubro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
IZABEL LEMES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

LARYSSA DE VITO ROSA
Equipe de Apoio

Voltar   
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