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Pregão Eletrônico
926590.42018 .4350 .4848 .232353500

conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2018
Às 09:00 horas do dia 05 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução 192/2017 de 05/12/2017, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2018/000020,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Veículos.. 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: CHASSI
Descrição Complementar: CHASSI, NOME CHASSI COMPLETO - VEICULO AUTOMOTIVO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 54.983,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000 e
com valor negociado a R$ 53.000,0000 .
Item: 2
Descrição: CHASSI
Descrição Complementar: CHASSI, NOME CHASSI COMPLETO - VEICULO AUTOMOTIVO
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 107.500,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ENZO VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 83.000,0000 e com valor negociado a R$ 75.000,0000 .
Histórico
Item: 1 - CHASSI
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.515.824/0001-13 ARTHA
EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 54.000,0000 R$ 54.000,0000 04/06/2018
16:36:03

Marca: KA
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: 1.5 se
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos de fabricação nacional ou nacionalizado tipo hatch, Novo 0 km
(Zero quilômetro), 2018 ou versão mais atualizada, potência Máxima a partir de 100 cavalos à gasolina, mínima de
1.400 cilindradas, bicombustível, quatro portas, distância entre eixos 2.400 mm, cor branca, sistema de freios 02 (dois)
à discos ventilados; ABS; distribuição eletrônica de frenagem EBD, direção com sistema hidráulico ou elétrico, ar
condicionado de fábrica; iluminação no compartimento de malas; luz de leitura dianteira; airbag dianteiro para
motorista e passageiro; tração dianteira;painel de instrumentos; travamento central remoto e sensível à velocidade;
apoios de cabeça com ajuste na altura nos bancos dianteiros, no mínimo dois apoios de cabeça com ajuste na altura
nos bancos traseiros; cintos de segurança no assento do motorista e do passageiro com laterais reguláveis em altura,
cintos de segurança traseiros; vidro traseiro fixo com ante embaçante; limpador do para-brisa com intermitência fixa;
alarme de fábrica, com comando de abertura das portas; trava elétrica das portas; retrovisores externos com
regulagem interna; jogo de tapetes em borracha; película protetora de controle solar nos vidros para proteção do
estofamento de acordo com as normas do CONTRAN; o veículo objeto deste item, deverá estar com os equipamentos
obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente (extintor de incêndio, estepe, chave de roda, triângulo, macaco
e etc.); Manual de instrução, câmbio manual mínimo de 05 (cinco) marchas, garantia mínima de 03 (três) anos de
fábrica, contado do recebimento do veículo licenciado e emplacado, equipado com todos os equipamentos de série não
especificados e exigidos pelo CONTRAN. O veículo deve estar em conformidade com o PROCONVE – Programa de
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 54.000,0000

28.515.824/0001-13

05/06/2018 09:00:04:803
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

05/06/2018
Item aberto.
09:03:46

Iminência de
Encerramento

05/06/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 05/06/2018 09:22:38.
09:12:38

Encerrado

05/06/2018
Item encerrado
09:49:55

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

05/06/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E
10:09:43 LOCACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13.

Encerramento do
prazo de
Convocação Anexo

05/06/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTHA EMPREENDIMENTOS,
11:11:08 COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13.

Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES 05/06/2018
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000 e com valor
11:23:47
negociado a R$ 53.000,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitado

05/06/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E
12:19:30 LOCACOES - EIRELI - CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CHASSI
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

59.104.760/0001-91 TOYOTA DO
BRASIL LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 01/06/2018
15:13:16

Marca: Toyota
Fabricante: Toyota do Brasil
Modelo / Versão: Corolla 1.8 16v Gli Automático + Couro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caracteristicas tecnicas minimas: Veículo de representação, tipo sedã,
fabricação nacional ou nacionalizado, Novo 0 km (Zero quilômetro), ano 2018 ou versão mais atualizada, com as
seguintes características: 4 (quatro) portas laterais, motor com no mínimo 1.600 cilindradas e potência mínima de
110 CV na gasolina, na cor sólida preta; movido a gasolina/álcool (flex); equipado com ar condicionado; direção
hidráulica ou elétrica; vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico; travas elétricas nas portas; iluminação
no compartimento de malas; luz de leitura dianteira; airbag duplo (motorista e passageiro); rádio AM/FM com USB e
MP3 + auto falantes e antena; Freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem EBD; Parabrisas com faixa
degrade; tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; transmissão automática de no mínimo, 05
marchas à frente e 1 à ré; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor ou disco; retrovisores externos dos dois lados
do veículo com regulagem elétrica; capacidade volumétrica do porta malas de no mínimo 450 litros; rodas de liga
leve de no mínimo aro 15”, comprimento mínimo 4360mm, distância entre eixos 2480mm; película protetora de
controle solar nos vidros para proteção do estofamento de acordo com as normas do CONTRAN; o veículo objeto
deste item, deverá estar com os equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente (extintor de
incêndio, estepe, chave de roda, triângulo, macaco e etc.); garantia mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do
recebimento do veículo licenciado e emplacado; tapetes de borrada e demais equipamentos de série não
especificados exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.

05.950.849/0001-40 ENZO VEICULOS
LTDA

Não

Não

1

R$ 107.500,0000 R$ 107.500,0000 04/06/2018
17:40:48

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo / Versão: CRONOS PRECISION 1.8 AT FLEX 2018
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de representação, tipo sedã, fabricação nacional ou
nacionalizado, Novo 0 km (Zero quilômetro), ano 2018 ou versão mais atualizada, com as seguintes características: 4
(quatro) portas laterais, motor com no mínimo 1.600 cilindradas e potência mínima de 110 CV na gasolina, na cor
sólida preta; movido a gasolina/álcool (flex); equipado com ar condicionado; direção hidráulica ou elétrica; vidros
dianteiros e traseiros com acionamento elétrico; travas elétricas nas portas; iluminação no compartimento de malas;
luz de leitura dianteira; airbag duplo (motorista e passageiro); rádio AM/FM com USB e MP3 + auto falantes e antena;
Freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem EBD; Parabrisas com faixa degrade; tanque de combustível com
capacidade mínima de 45 litros; transmissão automática de no mínimo, 05 marchas à frente e 1 à ré; freios
dianteiros a disco e traseiros a tambor ou disco; retrovisores externos dos dois lados do veículo com regulagem
elétrica; capacidade volumétrica do porta malas de no mínimo 450 litros; rodas de liga leve de no mínimo aro 15”,
comprimento mínimo 4360mm, distância entre eixos 2480mm; película protetora de controle solar nos vidros para
proteção do estofamento de acordo com as normas do CONTRAN; o veículo objeto deste item, deverá estar com os
equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente (extintor de incêndio, estepe, chave de roda,
triângulo, macaco e etc.); garantia mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do recebimento do veículo licenciado
e emplacado; tapetes de borrada e demais equipamentos de série não especificados exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito. FIAT CRONOS PRECISION 1.8 AT FLEX 2018

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 107.500,0000

05.950.849/0001-40

05/06/2018 09:00:04:803

R$ 100.000,0000

59.104.760/0001-91

05/06/2018 09:00:04:803

R$ 95.000,0000

05.950.849/0001-40

05/06/2018 09:05:57:990

R$ 85.000,0000

05.950.849/0001-40

05/06/2018 09:06:32:180
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R$ 83.000,0000

05.950.849/0001-40

05/06/2018 09:26:36:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

05/06/2018
Item aberto.
09:05:07

Iminência de
Encerramento

05/06/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 05/06/2018 09:25:49.
09:13:49

Encerrado

05/06/2018
Item encerrado
09:32:06

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/06/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
10:15:11 05.950.849/0001-40.

Encerramento do
05/06/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
prazo de Convocação
10:40:03 05.950.849/0001-40.
- Anexo
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/06/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
11:04:08 05.950.849/0001-40.

Encerramento do
05/06/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
prazo de Convocação
12:04:44 05.950.849/0001-40.
- Anexo
Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.849/000105/06/2018
40, pelo melhor lance de R$ 83.000,0000 e com valor negociado a R$ 75.000,0000. Motivo:
12:19:08
Valor negociado.

Habilitado

05/06/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENZO VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
12:19:30 05.950.849/0001-40
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

05/06/2018
09:00:46

Prezados Licitantes, Bom dia!!!!!

Pregoeiro

05/06/2018
09:01:07

Em instantes daremos início a fase de lances.

Pregoeiro

05/06/2018
09:05:36

Está aberta a fase de lances!!! Façam suas propostas.

Sistema

05/06/2018
09:12:38

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:22 de 05/06/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema

05/06/2018
09:13:49

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:25 de 05/06/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro

05/06/2018
09:26:02

Os itens já estão no encerramento aleatório!!! Façam seus lances.

Sistema

05/06/2018
09:50:25

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

05/06/2018
09:52:39

Prezados Licitantes, iniciaremos a fase de aceitação

Pregoeiro

05/06/2018
09:52:53

Prezados Licitantes, iniciaremos a fase de aceitação

Pregoeiro

05/06/2018
09:53:21

Permaneçam conectados

Pregoeiro

05/06/2018
10:00:05

Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Prezado Licitante, é
possível negociarmos o valor do lance?

28.515.824/000113

05/06/2018
10:06:58

prezado pregoeiro, bom dia

28.515.824/000113

05/06/2018
10:08:10

Podemos chegar em 53.000,00

Pregoeiro

05/06/2018
10:09:11

Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Ok. Obrigado.

Sistema

05/06/2018
10:09:43

Senhor fornecedor ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

05/06/2018
10:11:10

Para ENZO VEICULOS LTDA - Prezado Licitante, é possível negociarmos o valor do lance?

05.950.849/000140

05/06/2018
10:13:12

Bom dia, o mínimo que conseguimos fazer é R$ 75.000,00.

Pregoeiro

05/06/2018
10:14:52

Para ENZO VEICULOS LTDA - OK. Obrigado.

Sistema

05/06/2018
10:15:11

Senhor fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.849/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 2.
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Sistema

05/06/2018
10:40:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.849/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro

05/06/2018
10:57:46

Para ENZO VEICULOS LTDA - Prezado Licitante, necessito das certidões de regularidade
fiscal municipal e estadual.

Sistema

05/06/2018
11:04:08

Senhor fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.849/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro

05/06/2018
11:08:59

Prezados licitantes, atentem-se para o prazo de envio dos documentos solicitados.

Sistema

05/06/2018
11:11:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

05/06/2018
11:30:32

Para ENZO VEICULOS LTDA - Prezado Licitante, necessito das certidões de regularidade
fiscal municipal e estadual.

Sistema

05/06/2018
12:04:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENZO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.950.849/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema

05/06/2018
12:19:30

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

05/06/2018
12:20:07

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/06/2018 às 12:50:00.

Pregoeiro

05/06/2018
12:53:03

Prezados Licitantes, não houve intenção de recursos estamos encerrando a sessão.
Agradeço a todos pela participação!!!

Eventos do Pregão
Evento
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

05/06/2018 12:19:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
05/06/2018 12:20:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/06/2018 às 12:50:00.

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 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:53 horas do dia 05 de junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO SA PEREIRA
Pregoeiro Oficial
LEDA MARCIA CARDOSO
Equipe de Apoio
LORENA STEFANIA PUHL RODRIGUES
Equipe de Apoio

Voltar
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