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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 11ª REGIÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2021

Às 11:00 horas do dia 03 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2019 de 09/02/2021, 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 2769/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Aquisição de veículos automotores ao serviço de fiscalização do Conselho Regional  de Química CRQ 11ª..  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 Pick-Up
Descrição Complementar: pick-up cabine dupla, no mínimo motor 2.4 turbo diesel com no mínimo 180 cv de potência,
43kgf.m de toque mínimo, 2.500 ~3.500 rpm, carga útil: superior a 1.050 kg espaço para 5 pessoas, cor cinza, tração
4x4, transmissão manual de 6 marchas + ré, multimídia com tela touch screen, ar condicionado, banco em tecido,
protetor de caçamba, jogo de tapetes, protetor de cárter do motor, um (01) estepe; vidros e travas das portas elétricos,
ajuste elétrico dos retrovisores, alarme no veículo com acionamento através de controle, airbags frontais. O veículo
deverá ter os equipamentos de segurança obrigatórios, especificações similar, equivalente ou superior.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 470.871,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Histórico

Item: 1 - Veículo Pick-Up

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

41.626.169/0004-81 DUVEL
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E
PECAS LTDA

Não Não 2 R$ 299.000,0000 R$ 598.000,0000 02/12/2021
15:25:12

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: RANGER STORM
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  (EXPECIFICAÇAO  TÉCNICAS):  Camioneta  fabricação  nacional,pick-
up,tração 4X4 reduzida, Cabine Dupla; motor 3.2L, montada em chassi, Transmissão Automático com 6 marchas a
frente e uma ré, turbo  diesel; 0 km, ano  e modelo  2021/2022Cor cinza, com potência de 200cv; Assistente de
partida  em  rampas  ,  Assistência  em  frenagem  de  emergência,  Altura  da  caçamba  (mm)511,Altura  do  veículo
(mm)1821,Altura livre do solo (mm)232, Ângulo de ataque 28,Ângulo de saída 26, Cilindros 4,Controle eletrônico de
estabilidade, Controle adaptativo de carga Controle eletrônico de tração ,Controle automático em descidas ,Caixa de
redução  2,72:1,Capacidade de carga (Kg)1040,Capacidade de imersão  (mm)800,Capacidade máxima de reboque
com  freio  (Kg)2680,Capacidade  máxima  de  reboque  sem  freio  (Kg)750,Comprimento  da  caçamba
(mm)1489,Comprimento  do  veículo  (mm)5354,Diferencial traseiro  blocante, Direção  Elétrica, Distância entre eixos
(mm)3220,Freios dianteiros a Disco, Freios traseiros a Tambor com válvula sensível à carga, Largura da caçamba
(mm)1560,Largura do veículo com espelhos (mm)2163,Largura do veículo sem espelhos (mm)1860,Peso bruto total
(Kg)3270,Peso do veículo em ordem de marcha (Kg)2030, pneu 265/65 R17, suspensão dianteira Independente com
molas  helicoidais  e  barra  estabilizadora,  Suspensão,  Eixo  rígido  com  feixe  de  molas  longitudinais,  Tanque  de
combustível (L)80,Torque(Nm)47,Volume de caçamba (L)1180.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 598.000,0000 41.626.169/0004-81 03/12/2021 11:00:00:357
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

03/12/2021
11:04:01 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 03/12/2021
11:06:00 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

03/12/2021
11:16:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 03/12/2021
11:16:25 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

03/12/2021
11:16:25 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de proposta 03/12/2021
11:32:20

Recusa da proposta. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 41.626.169/0004-81, pelo melhor lance de R$ 598.000,0000. Motivo: Proposta
recusada em função do valor ofertado acima do máximo aceitável para a contratação.

Cancelado no
julgamento

03/12/2021
11:40:46

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas aceitáveis para a
aquisição. Valor ofertado acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 03/12/2021
11:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 11:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1

minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 03/12/2021
11:05:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 03/12/2021
11:05:00

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 03/12/2021
11:06:00

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

Pregoeiro 03/12/2021
11:09:00

Bom dia Sr. licitante.

Pregoeiro 03/12/2021
11:10:00

Os preços ofertados ainda estão muito acima valor máximo aceitável. Pedimos a oferta
de seus melhores lances.

Sistema 03/12/2021
11:16:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 03/12/2021
11:16:25

O item 1 está encerrado.

Sistema 03/12/2021
11:16:31

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

Pregoeiro 03/12/2021
11:19:37

Para DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Prezado, o valor máximo
aceitável para esta aquisição é de 470.871,0000

Pregoeiro 03/12/2021
11:21:18

Para DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - Existe possibilidade de
negociação?

Sistema 03/12/2021
11:40:46

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 03/12/2021
11:55:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/12/2021 às
12:20:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/11/2021
14:49:44
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Abertura da sessão
pública

03/12/2021
11:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

03/12/2021
11:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

03/12/2021
11:16:31 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 03/12/2021
11:40:46 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/12/2021
11:55:08

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/12/2021 às
12:20:00.

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 13:00 horas do dia 03 de dezembro de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE SA DE ALENCAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ANA LUCIA ARAUJO DA LUZ SILVA
Equipe de Apoio

VILENNA OLIVEIRA BEZERRA
Equipe de Apoio

Voltar
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