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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
925168.22021 .5997 .4637 .2138550400

Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2021
Às 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 932018 de 02/01/2021, 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 20/2020, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00002/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de veículos para o Sistema COFFITO/CREFITOS.. 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: São as especificações mínimas do veículo: • Potência: 100 cavalos • Combustível: bicombustível • Portas: Mínimo de 4 portas laterais • Ar condicionado • Airbag duplo •
Direção Hidráulica ou elétrica • Vidros elétricos dianteiros e traseiros • Travas elétricas em todas as portas • Alarme com acionamento por controle remoto • Freios com sistema ABS • Rádio e
sonorização integrados ao painel • Limpador e lavador elétrico (vidros frontal e traseiro) • Sensor de estacionamento traseiro • Computador de bordo • Rodas em aço (ou liga leve) aro 14, ou maior,
com calotas • Cor branca (sólida preferencialmente) • Garantia conforme o fabricante • Tipo: hatch • A distribuição por estado é: 02 PE; 01 AL; 01 PB; 01 RN; 01 AC; 01 AP; 01 AM; 02 PA; 01 RO;
01 TO; 08 RJ, 01 RS, 03 CE, 04 BA, 07 PR, 02 MT, 01 SC, 01 MS, 01 PI, 01 ES, 01 MA e 01 SE.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 39
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.852.460,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Item: 2
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: • Potência: 100 cavalos • Combustível: bicombustível ou diesel • Portas: Mínimo de 4 portas laterais • Ar condicionado • Airbag duplo • Direção Hidráulica ou elétrica •
Vidros elétricos dianteiros e traseiros • Travas elétricas em todas as portas • Alarme com acionamento por controle remoto • Freios com sistema ABS • Rádio e sonorização integrados ao painel •
Sensor de estacionamento traseiro • Computador de bordo • Rodas em aço (ou liga leve) aro 15, ou maior, com calotas • Cor branca (sólida preferencialmente) • Tipo: picape leve
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 556.875,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
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

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA

ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora Registro

Não

Não

39

R$ 79.900,0000

R$ 3.116.100,0000

30/07/2021 12:33:29

Marca: ONIX TURBO 1.0
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX TURBO 1.0 - Potência: 116 cavalos Combustível: bicombustível Portas: de 4 portas laterais Ar condicionado 6 Airbag duplo Direção elétrica
Vidros elétricos dianteiros e traseiros Travas elétricas em todas as portas Alarme com acionamento por controle remoto Freios com sistema ABS Rádio e sonorização integrados ao painel
Limpador e lavador elétrico (vidros frontal e traseiro) Sensor de estacionamento traseiro Computador de bordo Rodas em aço aro 15, com calotas Cor branca (sólida preferencialmente) Garantia
conforme o fabricante Tipo: hatch A distribuição por estado é: 02 PE; 01 AL; 01 PB; 01 RN; 01 AC; 01 AP; 01 AM; 02 PA; 01 RO; 01 TO; 08 RJ, 01 RS, 03 CE, 04 BA, 07 PR, 02 MT, 01 SC, 01
MS, 01 PI, 01 ES, 01 MA e 01 SE.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.374.273/0001-43 INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Sim

Sim

39

R$ 85.000,0000

R$ 3.315.000,0000

10/08/2021 23:41:28

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo / Versão: HB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Potência: 100 cavalos • Combustível: bicombustível • Portas: Mínimo de 4 portas laterais • Ar condicionado • Airbag duplo • Direção Hidráulica ou
elétrica • Vidros elétricos dianteiros e traseiros • Travas elétricas em todas as portas • Alarme com acionamento por controle remoto • Freios com sistema ABS • Rádio e sonorização integrados
ao painel • Limpador e lavador elétrico (vidros frontal e traseiro) • Sensor de estacionamento traseiro • Computador de bordo • Rodas em aço (ou liga leve) aro 14, ou maior, com calotas • Cor
branca (sólida preferencialmente) • Garantia conforme o fabricante • Tipo: hatch MARCA: VOLKVAGEM MODELO: FOX CONNECT
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 3.315.000,0000

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:00:00:600

R$ 3.116.100,0000

03.935.826/0001-30

11/08/2021 10:00:00:600

R$ 3.116.000,0000

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:04:55:970

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

Data

Observações

Abertura

11/08/2021
Item aberto.
10:00:03

Encerramento sem
prorrogação

11/08/2021
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10:10:05

Reinício etapa aberta

11/08/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Propostas recebidas acima do estimado..
10:11:10

Encerramento etapa
aberta

11/08/2021
Encerrada etapa aberta do item.
10:21:10

Encerramento

11/08/2021
Item encerrado.
10:21:10

Abertura do prazo Convocação anexo

11/08/2021
Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43.
12:12:20

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

11/08/2021
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43.
13:17:47

Abertura do prazo Convocação anexo

11/08/2021
Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43.
14:02:11

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

11/08/2021
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43.
14:07:17

Em análise

11/08/2021
Item Em Análise. Motivo: Verificação dos preços de mercado.
14:39:04

Desfeito situação em
análise

13/08/2021
Desfeito situação do item em análise. Motivo: Término das diligências e consultas à Área técnica, Coordenação, Procuradoria Jurídica e presidência da Autarquia.
14:33:07

Cancelado no
julgamento

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado em virtude de preço manifestamente excessivo, da necessidade de realização de novo estimativo e da
13/08/2021
necessidade de alteração em condições editalícias de maneira a tentar ampliar a disputa entre possíveis licitantes interessados, como por exemplo o prazo de
14:36:31
entrega.
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

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Data

Observações
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Item deserto

11/08/2021 10:00:00

Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

11/08/2021 10:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados.

Sistema

11/08/2021 10:00:03

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

Sistema

11/08/2021 10:10:05

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

Sistema

11/08/2021 10:11:10

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Propostas recebidas acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

11/08/2021 10:17:44

Bom dia a todos. Por gentileza gostaríamos de renegociar o valor para mais perto do estimado para podermos realizarmos a aquisição.

Pregoeiro

11/08/2021 10:18:25

Não apareceu a opção para envio de propostas para o item 02, ou as licitantes não quiseram/puderam ofertar?

Sistema

11/08/2021 10:21:10

O item 1 está encerrado.

Sistema

11/08/2021 10:21:22

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

Pregoeiro

11/08/2021 10:45:09

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Bom dia licitante. Por gentileza gostaríamos de renegociar o valor visto que o veículo
ofertado pela vossa empresa está, por unidade, cerca de R$ 18.000,00 a mais. Entendemos que no preço estaria embutido o frete e o
emplacamento, mas o valor está bastante acima do mercado.

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:49:00

OI, BOM DIA!

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:49:31

Vamos negociar

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:49:46

esse preço do estimado esta muito baixo.

36.374.273/0001-43

11/08/2021 10:52:41

Aceita esse valor, pois toda semana os valores estão tendo aumento pela gravidade de efeitos que essa pandemia esta fazendo. Fabrica
FIAT toda semana reajustando o valor.

Pregoeiro

11/08/2021 10:53:27

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - o preço estimado fora obtido com base em outros veículos de porte e potência mais
baixos, contudo basta que entres no endereço eletrônico a seguir para que verifique que o valor ofertado está incondizente:
https://store.vw.com.br/on/demandware.store/Sites-vw_store_br-Site/default/Product-Show?pid=5Z5KE4-2021-2022-1-0Q0Q-DS

Pregoeiro

11/08/2021 11:36:10

Prezados, estamos diligenciando com o intuito de renegociar o valor visto as propostas estarem bem acima do estimado, ainda que no
estimativo não tenha incluso o valor de frete e emplacamento.

Pregoeiro

11/08/2021 12:12:12

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, estamos tentando contato telefônico e por aqui no sistema do
COMPRASNET para verificar a possibilidade de renegociação e, para tanto, estaremos ofertando o prazo de 02 horas (encerrando às 14:15h)
para apresentação de proposta condizente com o preço ofertado pela montadora em seu portal eletrônico.

Sistema

11/08/2021 12:12:20

Senhor fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 1.

Sistema

11/08/2021 13:17:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43, enviou o anexo para o ítem
1.

Sistema

11/08/2021 14:02:11

Senhor fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 1.

Sistema

11/08/2021 14:07:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 36.374.273/0001-43, enviou o anexo para o ítem
1.

Pregoeiro

11/08/2021 14:18:34

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Prezado licitante, considerando o sobrepreço de mais de R$ 17.000,00 (no site da VW
o mesmo carro sai por R$ 61.690,00) por automóvel verificado na proposta ofertada em relação ao valor tabelado pela empresa produtora
dos veículos e, tendo sido verificada a impossibilidade de renegociação junto a licitante, estaremos recusando a proposta.

36.374.273/0001-43

11/08/2021 14:20:35

Boa tarde!

36.374.273/0001-43

11/08/2021 14:21:50

Consigo chegar no valor R$ 75.000,00, FIAT esta com nova tabela de preço atualizada essa semana.

Pregoeiro

11/08/2021 14:30:54

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - o modelo e marca que vocês estão ofertando é VW Fox Connect, então não
entendemos o motivo do senhor estar justificando vossos preços com base na montadora FIAT.

36.374.273/0001-43

11/08/2021 14:37:08

ok, esse e o menos valor que consigo chegar.

36.374.273/0001-43

11/08/2021 14:37:16

R$ 75.000,00

Sistema

13/08/2021 14:36:31

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

13/08/2021 14:37:30

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/08/2021 às 14:37:00.

Pregoeiro

13/08/2021 14:39:31

Prezados licitantes, viemos por este informar da necessidade do cancelamento da licitação, sobretudo em virtude da baixa competitividade;
dos preços apresentados e, da necessidade de alterações editalícias de maneira a promover a ampliação de participantes interessados, ou
mesmo como também, da revisão do preço estimado.

Pregoeiro

13/08/2021 14:42:04

Agradecemos a participação adiantando que estaremos licitando novamente o objeto do presente certame e, que disponibilizamos prazo
extra para eventual manifestação de Recurso, caso algum dos licitantes não verificasse o aviso de retomada do certame à tempo.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura da sessão pública

11/08/2021 10:00:00

Abertura da sessão pública

Observações

Julgamento de propostas

11/08/2021 10:21:22

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

13/08/2021 14:36:31

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo

13/08/2021 14:37:30

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/08/2021 às 14:37:00.

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 18:09 horas do dia 16 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial
JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio

Voltar
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