
Pregão Eletrônico

985155.402019 .2666 .4253 .184590000

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00040/2019 

Às 09:00 horas do dia 21 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 20412 de 17/10/2018, 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 67/2019, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada para fornecimento de veículo SUV a diesel adaptado com cela, adesivado, sinalizador e sirene,
conforme as especificações e quantidades descritas nos Anexos I deste Edital.. 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 UTILITÁRIO
Descrição Complementar: Veiculo Tipo SUV. 1- CONDIÇÔES GERAIS: Veículo zero Km, com modelo no mínimo
correspondente á data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial, com 04 portas laterais e 01 (uma)
tampa traseira. 1.0 Licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento pago integralmente. 1.1 Incluso mão de obra das
revisões de fábrica nos 24 meses após a entrega 2- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 2.1 COR: Veículo na cor BRANCA. Com
para- choque na cor veículo. 2.2 GRAFISMO/ PINTURA ESPECIAL: Adesivado e/ou pintado com características de
identificação a serem determinadas pela Secretária de Segurança Pública Trânsito e Transporte . Obs: Exige-se a
utilização de adesivos que possam ser moldados perfeitamente em superfícies curvas ou com frisos e que tenham alta
durabilidade e resiste a intempéries. 2.3 Sinalizador visual e acústico. a) Sistema luminoso composto por refletores
frontais, traseiros e laterais b)Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de no mínimo 100 watts de potência
2.4) Adaptações para transporte de detidos em SUV, no compartimento de bagagem a) Cela instalada atrás do banco
traseiro. Conforme Termo de Referência, anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 192.766,6700 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO UTILITÁRIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
* 30.105.413/0001-00 IPI

MOBILIDADE
CORPORATIVA
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 106.000,0000 R$ 106.000,0000 20/08/2019
22:24:13

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: especificação conforme edital

14.234.954/0001-73 TUDO
COMERCIO DE
VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 230.000,0000 R$ 230.000,0000 20/08/2019
15:04:50

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL 
Modelo / Versão: TRAILBLAZER LT 2.8 TURBO 4X4 DIESEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo Tipo SUV. 1- CONDIÇÔES GERAIS: Veículo zero Km, com
modelo no mínimo correspondente á data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial, com 04
portas laterais e 01 (uma) tampa traseira. 1.0 Licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento pago
integralmente. 1.1 Incluso mão de obra das revisões de fábrica nos 24 meses após a entrega 2- CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS: 2.1 COR: Veículo na cor BRANCA. Com para- choque na cor veículo. 2.2 GRAFISMO/ PINTURA
ESPECIAL: Adesivado e/ou pintado com características de identificação a serem determinadas pela Secretária de
Segurança Pública Trânsito e Transporte . Obs: Exige-se a utilização de adesivos que possam ser moldados
perfeitamente em superfícies curvas ou com frisos e que tenham alta durabilidade e resiste a intempéries. 2.3
Sinalizador visual e acústico. a) Sistema luminoso composto por refletores frontais, traseiros e laterais b)Sirene
eletrônica composta de 01 (um) amplificador de no mínimo 100 watts de potência 2.4) Adaptações para transporte
de detidos em SUV, no compartimento de bagagem a) Cela instalada atrás do banco traseiro. Conforme Termo de
Referência, anexo I do edital.

20.413.494/0001-43 OTMIZA Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 21/08/2019



COMERCIAL
LTDA

08:08:00

Marca: Mitsubishi Outlander 
Fabricante: Mitsubishi 
Modelo / Versão: Outlander 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo Tipo SUV. 1- CONDIÇÔES GERAIS: Veículo zero Km, tipo
camioneta, com modelo no mínimo correspondente á data da emissão da nota fiscal e da linha de produção
comercial, , com 04 portas laterais e 01 (uma) tampa traseira. 1.0 Licenciamento, seguro obrigatório e
emplacamento pago integralmente. 1.1 Incluso mão de obra das revisões de fábrica nos 24 meses após a entrega
2- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 2.1 COR: Veículo na cor BRANCA, no padrão original de fábrica e de linha de
produção. Com para- choque na cor veículo. 2.2 – GRAFISMO/ PINTURA ESPECIAL: Adesivado e/ou pintado com
características de identificação a serem determinadas pela Secretária de Segurança Pública Trânsito e Transporte .
Obs: Exige-se a utilização de adesivos que possam ser moldados perfeitamente em superfícies curvas ou com frisos
e que tenham alta durabilidade e resiste a intempéries. 2.3 Sinalizador visual e acústico. a) Sistema luminoso
composto por refletores frontais, traseiros e laterais b)Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de no
mínimo 100 watts de potência 2.4) Adaptações para transporte de detidos em SUV, no compartimento de bagagem
a) Cela instalada atrás do banco traseiro. Relatório EM FIBRA DE VIDRO NA PARTE INFERIOR E POLICARBONTADO
NA PARTE SUPERIOR E PORTA ALGEMAS 2.3 – MOTORIZAÇÃO: a) Combustível: diesel b) Cilindrada: Mínima 1747;
c) Potencia mínima de 130cv d) Torque mínimo de 16,1 kgfm@4.000 rpm e) Cilindrada: : 1.597 cm³ f)
Alimentação: Convencional por injeção eletrônica. 2.4 – CAMBIO: Manual, mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e
uma à ré. 2.5 – TRAÇÃO Dianteira 2.6 – SISTEMA DE FREIO A disco ABS nas rodas dianteiras e a disco ou tambor
nas rodas traseiras. 2.7 – DIREÇÃO Hidráulica, Elétrica ou eletro-Hidráulica 2.8 - SISTEMA ELETRICO Bateria,
alternador e cabeamento compatível com o sistema elétrico e acessório a serem instalados no veiculo (Sinalizador
acústico e visual - Rádio Digital Transceptor Móvel). 2.9 – FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO: 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 veículo. Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta. 2.10
– COMPARTIMENTO DE BAGAGENS Mínimo de 200 litros, com o banco traseiro na posição normal. 2.11-
CAPACIDADE DE CARGA Mínima de 400Kg 3- EQUIPAMENTOS: a) Ar condicionado; b) Alarme; c) Vidros e travas
elétricas nas 4 portas d) Air-Bag para motorista e passageiro dianteiro; e) Cintos de segurança traseiros laterais de
03 pontos; f) Retrovisor externo do lado direito; g) Tomada apropriada para ligação de 12 V; h) Protetor de cárter,
câmbio e tanque; i) Barras de proteção contra impactos laterais; j) Encosto de cabeça em todos os bancos: sendo
2 bancos dianteiros e ao menos 2 bancos traseiros; k) Tapetes de borracha de borracha para o interior, com
fixação no assoalho; l) Limpador e lavador de vidro na tampa traseira; m) Desembaçador traseiro

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 20.413.494/0001-43 21/08/2019 09:00:13:267
R$ 230.000,0000 14.234.954/0001-73 21/08/2019 09:00:13:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

21/08/2019
09:21:46

Desclassificação da proposta de R$ 106.000,0000. Proposta desclassificada por preenchimento de
forma incorreta, conforme item 6.9.1 do edital.

Aberto 21/08/2019
09:22:13 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

21/08/2019
09:43:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 21/08/2019 09:48:38.

Encerrado 21/08/2019
09:52:21 Item encerrado

Recusa 21/08/2019
15:58:26

Recusa da proposta. Fornecedor: TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.234.954/0001-73, pelo melhor lance de R$ 230.000,0000. Motivo: Apos tentativa de negociação
frustada para abaixar o valor ao preço de referência, decidimos frustar o item.

Recusa 21/08/2019
15:58:50

Recusa da proposta. Fornecedor: OTMIZA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.413.494/0001-43, pelo
melhor lance de R$ 400.000,0000. Motivo: Apos tentativa de negociação frustada para abaixar o
valor ao preço de referência, decidimos frustar o item.

Cancelado na
aceitação

21/08/2019
16:04:34

Item cancelado na aceitação. Motivo: Por não haver proposta no valor de referência, decidimos por
cancelar o item.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 21/08/2019
09:03:08

Bom Dia Senhores licitantes.

Pregoeiro 21/08/2019
09:03:56

VAmos dar inicio ao Pregão 40/2019.

Pregoeiro 21/08/2019
09:04:17

Inciando a análise de propostas. Favor aguardarem.

Pregoeiro 21/08/2019
09:23:53

Sres. licitantes, aberto para etapa de lances.

Pregoeiro 21/08/2019
09:30:26

Sr. Licitante o valor da proposta esta acima do valor estimado. Necessitamos de lance, no
máximo, do valor estimado.



Pregoeiro 21/08/2019
09:37:40

Sres. licitantes valores acima do estimado.

Pregoeiro 21/08/2019
09:37:40

Sres. licitantes valores acima do estimado.

Pregoeiro 21/08/2019
09:38:08

vamos dar lances.

Sistema 21/08/2019
09:43:38

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:48 de 21/08/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 21/08/2019
09:53:13

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 21/08/2019

10:03:30
Para TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante, favor informar seu contato

telefônico.
14.234.954/0001-

73
21/08/2019
10:04:56

Bom dia Sr. Pregoeiro

14.234.954/0001-
73

21/08/2019
10:05:32

(062) 3605-8817 / 98210 2237 / 98147 0931

Pregoeiro 21/08/2019
10:06:20

Para TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Bom Dia.

14.234.954/0001-
73

21/08/2019
10:10:08

Bom dia

Pregoeiro 21/08/2019
10:21:23

Para IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - Sr. Licitante, peço favor enviar seu contato
telefônico.

Pregoeiro 21/08/2019
10:31:01

Sres. Licitantes, devido ao valor não ter ficando acima do nosso estimado,
suspenderemos a sessão até às 15 hs. para uma analise da situação, onde decidiremos

sobre a aquisição. Peço que retornem a conexão às 15:00 hs.
Pregoeiro 21/08/2019

15:57:29
Prezados Senhores, retornando aos trabalhos, informamos que, apos analisarmos os
modelos de veículos no mercado que possa atender nossos objetivos, decidimos por

frustar o item por não alcançarmos o valor de referência e republicar o edital.
Sistema 21/08/2019

16:04:34
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 21/08/2019

16:07:07
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/08/2019 às

16:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 21/08/2019 16:04:34 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

21/08/2019 16:07:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/08/2019 às 16:30:00.

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 16:34 horas do dia 21 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CARLOS JOSE CANDIDO MARTINS 
Pregoeiro Oficial

FABIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

LUANA CRISTINA RODRIGUES SILVA CRIZOLOGO DE LIMA
Equipe de Apoio

MARINA LOPES DIAS
Equipe de Apoio

Voltar   
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