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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2020

Às 09:00 horas do dia 30 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº63 de 18/07/2019, 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 70000087802019-01, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de um veículo tipo CAMINHÃO TOCO BASCULANTE para ser
utilizado pela Diretoria de Políticas para o Desenvolvimento Rural, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, do
Termo de Referência, Anexo I do 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: MAQUINA INDUSTRIAL DE DESBASTAR
Descrição Complementar: novo, zero quilômetro tração, traseira, 4x2, ano de fabricação/modelo 2020 ou superior,
cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos 1
laterais e subabdominal no assento intermediário, com gerenciamento eletrônico de combustível, atendendo à
legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
refrigeração forçada à água, embreagem monodisco a seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo
de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida; suspensão dianteira e traseira por
molas parabólicas com amortecedores telescópicos e barra estabilizadora; rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço
estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas
dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com
atuação nas rodas traseiras, conforme descrição do item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 240.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000 e com
valor negociado a R$ 240.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - MAQUINA INDUSTRIAL DE DESBASTAR

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
35.006.815/0001-62 ERICK

ALMEIDA
NASCIMENTO
00340046104

Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 29/06/2020
10:21:34

Marca: iveco 
Fabricante: iveco 
Modelo / Versão: 2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: novo, zero quilômetro tração, traseira, 4x2, ano de
fabricação/modelo 2020 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de
fábrica, acionamento elétrico dos vidros, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de
segurança retráteis, a três pontos nos assentos 1 laterais e subabdominal no assento intermediário, com
gerenciamento eletrônico de combustível, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180
CV, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, refrigeração forçada à água, embreagem monodisco a
seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01
(uma) a ré, direção servoassistida; suspensão dianteira e traseira por molas parabólicas com amortecedores
telescópicos e barra estabilizadora; rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem
câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras

07.366.153/0001-04 MAX
COMERCIO E
SERVICOS
DE

Não Não 1 R$ 280.000,0000 R$ 280.000,0000 29/06/2020
18:02:31



CAMINHOES
LTDA
Marca: IVECO TECTOR 170E21 
Fabricante: IVECO S/A 
Modelo / Versão: IVECO TECTOR 170E21 4X2 EQUIPADO COM CAÇAMBA 6M3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, zero quilômetro tração,
traseira, 4x2, ano de fabricação/modelo 2020 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar
condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros, capacidade de transportar um motorista e dois
passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos 1 laterais e subabdominal no assento
intermediário, com gerenciamento eletrônico de combustível, atendendo à legislação Proconve P-7, potência
nominal de 206 CV, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, refrigeração forçada à água, embreagem
monodisco a seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01
(uma) a ré, direção servo assistida; suspensão dianteira e traseira por molas parabólicas com amortecedores
telescópicos e barra estabilizadora; rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem
câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão
Eletrônico nº. 07/2020, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que concordamos
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. Nossa cotação para entrega dos
materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo: Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS
S/A

Não Não 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 29/06/2020
17:23:53

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE
6M³, comercial, marca Mercedes-Benz, modelo ATEGO 1719/48, cabine metálica, avançada, confeccionada em
aço, original de fábrica, tração 4X2, novo, zero quilômetro, ano e modelo do ano em curso ou superior, pintura na
cor branca, equipado com ar condicionado. Licenciado e emplacado em nome da SEAGRI-DF, taxas e impostos
quitados. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão
de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PESOS ADMISSÍVEIS:
Comprimento total: 8.792mm; Distância entre eixos: 4.796mm; PBT legal/técnico: 16.000/17.100kg; PBTC:
23.000/27.000kg; Carga útil + equipamento: 11.030/12.130kg; Largura: 2.486mm; Altura (descarregado): 2.774
mm; Altura teto cabine/chassi: 1.800mm. MOTOR: Dianteiro; 4 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7);
Combustível: Diesel; Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque: 71 mkgf a 1.200-1.600rpm. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL: Capacidade: 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO:
Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema
Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: molas parabólicas com
amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: molas parabólicas com
amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica.
TRANSMISSÃO: Manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré. RODAS E PNEUS:
Rodas em aço 7,50x22,5”; Pneus 275/80R22.5. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); Limpador de
para-brisa dianteiro com temporizador; Espelhos retrovisores externos direito e esquerdo; Indicador de pressão do
óleo do motor; Manômetro; Indicador de nível de combustível; Marcador de temperatura do motor; Tomada de
12V no painel de instrumentos; Vidros elétricos. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação em sessão pública. LOCAL DE ENTREGA: Parque Estação
Biológica, Edifício Sede, Asa Norte, CEP: 70.770-970, Brasília/DF. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir da assinatura do instrumento de contrato. GARANTIA: 12 (doze) meses para os
veículos sem limite de quilometragem, contados a partir da entrega dos mesmos. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O
pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal.
DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus
anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que inexistem fatos
impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999,
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 63.411.623/0021-10 30/06/2020 09:00:17:173
R$ 280.000,0000 07.366.153/0001-04 30/06/2020 09:00:17:173

R$ 300,0000 35.006.815/0001-62 30/06/2020 09:00:17:173
R$ 279.000,0000 63.411.623/0021-10 30/06/2020 09:18:48:400
R$ 250.000,0000 07.366.153/0001-04 30/06/2020 09:19:23:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/06/2020
09:11:18 Item Aberto.

Encerrado 30/06/2020
09:21:23 Item encerrado.

Recusa 30/06/2020
09:34:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104, CNPJ/CPF:
35.006.815/0001-62, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada em razão de
valor inexequível por erro de digitação conforme informado pelo licitante. Em todo caso o valor
pretendido de R$ 300.000,00 seria acima do valor estimado.

Abertura do 30/06/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,



prazo de
Convocação -
Anexo

09:41:57 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

30/06/2020
10:03:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE
CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.

Aceite 30/06/2020
10:19:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000 e com valor negociado a
R$ 240.000,0000. Motivo: Proposta aceita com valor negociado em R$ 240.000,00 nas condições e
quantidade previsto no Edital.

Habilitado 30/06/2020
10:20:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES
LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 30/06/2020
09:00:31

Srs. Licitantes. Declaro aberta a sessão pública do PE (SRP) nº 05/2019. As propostas
estão sendo analisadas. Em alguns instantes iniciaremos a etapa de lances.

Pregoeiro 30/06/2020
09:10:56

Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de lances no modo aberto

Pregoeiro 30/06/2020
09:11:19

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

Sistema 30/06/2020
09:21:23

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/06/2020
09:21:23

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 30/06/2020

09:27:11
Para ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104 - Sr. Licitante. Solicito que justifique

o valor ofertado na fase de lances.
35.006.815/0001-

62
30/06/2020
09:30:09

Sr. pregoeiro, o valor ofertado seria de 300.000,00 trezentos mil reais porem na hora de
cadastrar acredito que faltou algumas casas decimais

Pregoeiro 30/06/2020
09:31:58

Para ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104 - Em razão do valor manifestamente
inexequível, embora por erro de digitação, sua proposta será desclassificada,

considerando erro material.
35.006.815/0001-

62
30/06/2020
09:34:07

ok

Pregoeiro 30/06/2020
09:35:49

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Licitante. Solicito negociar
o valor ofertado em lances ao valor estimado de R$ 240.000,00

07.366.153/0001-
04

30/06/2020
09:37:54

Bom dia Sr. Pregoeiro! Peço alguns minutos para verificar com a minha Diretoria.

Pregoeiro 30/06/2020
09:39:14

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - OK. No aguardo.

07.366.153/0001-
04

30/06/2020
09:40:07

Sr. Pregoeiro, consigo fechar no valor de referência R$240.000,00! Obrigado

Pregoeiro 30/06/2020
09:41:44

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Solicito envio da proposta no
sistema, com o valor negociado, nos termos do Edital, de acordo com a descrição

completa e quantitativo.
Sistema 30/06/2020

09:41:57
Senhor fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF:

07.366.153/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 30/06/2020

09:59:10
Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Aguardo envio da proposta

no valor negociado de R$ 240.000,00
Sistema 30/06/2020

10:03:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,

CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
07.366.153/0001-

04
30/06/2020
10:03:46

Sr. Pregoeiro, desculpe a demora!

Sistema 30/06/2020
10:20:50

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 30/06/2020
10:21:18

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/06/2020 às
10:42:00.

Pregoeiro 30/06/2020
10:46:41

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. Para fins de
adjudicação os originais da proposta e declarações, cópias autenticadas da

documentação inseridas no sistema, deverão ser encaminhados em envelope fechado
com o nº do pregão e dados da empresa, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,

conforme item 12.2.5.1 do Edital, ao protocolo da - SEAGRI/DF, Parque estação
Biológica....

Pregoeiro 30/06/2020
10:47:00

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Edifício Sede, Asa Norte,
CEP: 70.770-914 - Brasília - DF.



 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 30/06/2020
10:20:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

30/06/2020
10:21:18

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/06/2020 às
10:42:00.

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 10:47 horas do dia 30 de junho de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NATANAEL FELIX DOS SANTOS 
Pregoeiro Oficial

VAGNER LUIS NUNES LINS
Equipe de Apoio

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio

Voltar   
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