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389342.112020 .7068 .4290 .1146776400

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00011/2020
 

Às 09:34 horas do dia 30 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 008/2020 de 06/01/2020, 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 322020, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de veículo automotor, zero-quilômetro, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe
Coren-SE, com alienação simultânea de 01 (um) veículo usado de propriedade do Coren-SE, previamente avaliado, como parte do
pagamento.. 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: VEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR FLEX, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR 120 CV,
CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA,MODELO 0 (ZERO) KM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 135.315,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,00

Aceito para: SAMAM VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 149.500,0000 e com valor negociado a R$ 135.315,0000 .

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
13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS

LTDA
Não Não 1 R$ 157.900,0000 R$ 157.900,0000 29/12/2020

08:50:44
Marca: FIAT 
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 
Modelo / Versão: TORO ENDURENCE 2.0 AT9 4X4 DIESEL 4P 2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Automóvel 0 Km, tipo Pick-up cabine dupla, marca FIAT, modelo TORO
ENDURANCE 2.0 16V 4X4 DIESEL 4P, motor 2.0 16v, 04 cilindros, 170cv, movido à diesel, injeção eletrônica de
combustível, capacidade de 05 (CINCO) passageiros incluindo o motorista, câmbio automático de de 09 (NOVE)
velocidades, Ano 2020 / Modelo 2021 EQUIPADO com: ar- condicionado, direção eletrica, vidros das portas e travas
elétricas, tração 4x4 e 4x4 reduzida, para brisa degrade, air bag duplo , freios ABS, protetor de caçamba, limpador e
lavador do para-brisa com intermitencia, cintos de segurança retrateis de 03 pontos em todos os acentos, vidros verdes,
rodas em aço aro 16’, tanque de combustível com capacidade para 60 litros, pintura Sólida na cor Branca e demais itens
de segurança exigidos pelo CONTRAN, bem como os equipamentos de série não especificados. Também estão inclusos os
valores referentes ao emplacamento total do veículo. Veículo tipo Pick-up cabine dupla; Motor com turbo compressor
alimentado por óleo diesel por injeção direta; Potência: de 170CV, com torque de 35,7 kgfm, motor com sistema de
alimentação direta e eletrônica; 4(quatro) portas laterais; Freios dianteiros c/ discos ventilados e c/ sistema ABS e
traseiros do tipo tambor c/ válvulas reguladoras de sensibilidade a carga transportada e c/ sistema ABS; Combustível:
Diesel; Ano/Modelo: 2020/2021; Transmissão Automática com 09 (nove) velocidades frente e 1(uma) ré e com tração
4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida; Passageiros: 5 (cinco) incluindo o motorista; Air bag duplo frontal; Direção: elétrica; Ar-
condicionado integrado frio e quente; Retrovisores elétricos; Vidros e travas elétricas; Sistema de alarme ou dispositivo
antifurto com acionamento a distância original de fábrica; Rodas de ferro, aro 16; Caçamba com ganchos internos, com
capacidade de carga de 1 (uma) tonelada; Com estribos laterais; Barras de proteção contra impactos nas portas; Cintos
de segurança dianteiro de 3 (três) pontos e traseiros laterais de 3(três) pontos e traseiro central 2 pontos; Faróis de
neblina; Com luz auxiliar de freio acionado (brake light); Trava de segurança nas portas traseiras; Protetor de caçamba,
capota marítima e protetor de Cárter; Equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei; Cor:
Branco; Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Não Não 1 R$ 227.500,0000 R$ 227.500,0000 28/12/2020
17:32:25

Marca: FRONTIER 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: ATTAKC 



30/12/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=389342&&uasg=389342&numprp=112020&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=… 2/5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up cabine dupla; &#61623; Motor com turbo compressor
alimentado por óleo diesel por injeção direta; &#61623; Potência: mínima de 160CV, com torque mínimo de 35kgfm,
motor com sistema de alimentação direta e eletrônica; &#61623; 4(quatro) portas laterais; &#61623; Freios dianteiros c/
discos ventilados e c/ sistema ABS e traseiros do tipo tambor c/ válvulas reguladoras de sensibilidade a carga
transportada e c/ sistema ABS; &#61623; Combustível: Diesel; &#61623; Ano/Modelo: 2020/2021 ou superior;
&#61623; Transmissão Automática com no mínimo 5 (cinco) velocidades frente e 1(uma) ré e com tração 4x2, 4x4 e 4x4
com reduzida; &#61623; Passageiros: 5 (cinco) incluindo o motorista; &#61623; Air bag duplo frontal; &#61623;
Direção: elétrica; &#61623; Ar-condicionado integrado frio e quente; &#61623; Retrovisores elétricos; &#61623; Vidros
e travas elétricas; &#61623; Sistema de alarme ou dispositivo antifurto com acionamento a distância original de fábrica;
&#61623; Rodas de ferro ou em liga leve, no mínimo aro 16; &#61623; Jogo de tapetes emborrachado e Estepe com
mesmo aro das rodas; &#61623; Caçamba com ganchos internos, com capacidade de carga mínima de 1 (uma) tonelada;
&#61623; Com estribos laterais; &#61623; Barras de proteção contra impactos nas portas; Cintos de segurança dianteiro
de 3 (três) pontos e traseiros laterais de 3(três) pontos e traseiro central 2 pontos; &#61623; Faróis de neblina;
&#61623; Com luz auxiliar de freio acionado (brake light); &#61623; Trava de segurança nas portas traseiras; &#61623;
Protetor de caçamba, capota marítima e protetor de Cárter; &#61623; Equipado com os demais itens e acessórios de
segurança exigidos por lei; &#61623; Cor: Branco; &#61623; Garantia: Mínima de 36 (trinta e seis) meses 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIO
DE VEICULOS LTDA

Sim Não 1 R$ 230.000,0000 R$ 230.000,0000 29/12/2020
18:49:01

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S10 / LT AUT. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Pick-up cabine dupla; Motor com turbo compressor alimentado
por óleo diesel por injeção direta; Potência: mínima de 160CV, com torque mínimo de 35kgfm, motor com sistema de
alimentação direta e eletrônica; 4(quatro) portas laterais; Freios dianteiros c/ discos ventilados e c/ sistema ABS e
traseiros do tipo tambor c/ válvulas reguladoras de sensibilidade a carga transportada e c/ sistema ABS; Combustível:
Diesel; Ano/Modelo: 2020/2021 ou superior; Transmissão Automática com no mínimo 5 (cinco) velocidades frente e
1(uma) ré e com tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida; Passageiros: 5 (cinco) incluindo o motorista; Air bag duplo frontal;
Direção: elétrica; Ar-condicionado integrado frio e quente; Retrovisores elétricos; Vidros e travas elétricas; Sistema de
alarme ou dispositivo antifurto com acionamento a distância original de fábrica; Rodas de ferro ou em liga leve, no
mínimo aro 16; Jogo de tapetes emborrachado e Estepe com mesmo aro das rodas; Caçamba com ganchos internos, com
capacidade de carga mínima de 1 (uma) tonelada; Com estribos laterais; Barras de proteção contra impactos nas portas;
Cintos de segurança dianteiro de 3 (três) pontos e traseiros laterais de 3(três) pontos e traseiro central 2 pontos; Faróis
de neblina; Com luz auxiliar de freio acionado (brake light); Trava de segurança nas portas traseiras; Protetor de
caçamba, capota marítima e protetor de Cárter; Equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei;
Cor: Branco; Garantia: Mínima de 36 (trinta e seis) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 230.000,0000 20.538.689/0001-10 30/12/2020 09:34:16:050
R$ 227.500,0000 28.515.824/0001-13 30/12/2020 09:34:16:050
R$ 157.900,0000 13.136.197/0001-32 30/12/2020 09:34:16:050
R$ 152.500,0000 13.136.197/0001-32 30/12/2020 09:46:12:757
R$ 151.000,0000 20.538.689/0001-10 30/12/2020 09:46:23:107
R$ 150.500,0000 13.136.197/0001-32 30/12/2020 09:47:27:550
R$ 150.000,0000 20.538.689/0001-10 30/12/2020 09:48:11:700
R$ 149.500,0000 13.136.197/0001-32 30/12/2020 09:48:29:470
R$ 148.000,0000 20.538.689/0001-10 30/12/2020 09:48:38:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/12/2020
09:39:04 Item Aberto.

Encerrado 30/12/2020
09:50:38 Item encerrado.

Recusa 30/12/2020
10:07:23

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.538.689/0001-10, pelo melhor lance de R$ 148.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido a
impossibilidade de negociação com o licitante primeiro colocado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/12/2020
10:30:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor SAMAM VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.136.197/0001-
32.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

30/12/2020
10:31:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAMAM VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
13.136.197/0001-32.

Aceite 30/12/2020
11:18:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMAM VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.136.197/0001-
32, pelo melhor lance de R$ 149.500,0000 e com valor negociado a R$ 135.315,0000. Motivo:
Negociação com o licitante.

Habilitado 30/12/2020
11:30:36

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMAM VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
13.136.197/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 30/12/2020
09:34:27

Senhores licitantes, bom dia.

Pregoeiro 30/12/2020
09:34:45

Estamos dando início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 11/2020.

Pregoeiro 30/12/2020
09:35:03

Nessa oportunidade, e enquanto efetuo essa conferência, a título de colaboração, farei
alguns AVISOS:

Pregoeiro 30/12/2020
09:35:14

a) Informo que costumo comunicar pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a
data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões);

Pregoeiro 30/12/2020
09:35:22

b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm. Púb.,
firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais de que participam.

Sabem, por consequência, que declarar possuir condições de participação sem as tê-las,
pode acarretar propositura de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo

licitatório com seriedade;
Pregoeiro 30/12/2020

09:35:45
c) Saliento, ainda, que o licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de entregar a

documentação exigida, poderá ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com
a União por até 5 (cinco) anos (Art. 7º, da Lei n. 10.520/2002);

Pregoeiro 30/12/2020
09:35:58

d) Informo que a proposta ajustada ao lance final e a documentação de habilitação
COMPLEMENTAR, eventualmente solicitada pelo Pregoeiro, devem ser inseridas no sistema
em arquivo, respectivamente nas fases de aceitação e habilitação. Os arquivos suportados

pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR;
Pregoeiro 30/12/2020

09:36:19
d.1.) Caso não seja possível enviar os documentos em arquivo, em razão do tamanho do

mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, solicitar ao pregoeiro, por meio

do ramal (79) 3225-4027 nova convocação do anexo do sistema;
Pregoeiro 30/12/2020

09:36:27
d.2.) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO
DO PRAZO ESTIPULADO PARA SEU ENVIO, a documentação poderá ser enviada para o e-

mail disponível em edital;
Pregoeiro 30/12/2020

09:36:36
e) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá

ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação dentro dos prazos estabelecidos no
instrumento convocatório;

Pregoeiro 30/12/2020
09:36:44

f) Os senhores licitantes devem observar o certame até o seu encerramento, acompanhando
todas as etapas;

Pregoeiro 30/12/2020
09:36:53

g) O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

Pregoeiro 30/12/2020
09:37:09

h) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 30/12/2020

09:38:17
O item 1 será aberto para lance.

Pregoeiro 30/12/2020
09:39:04

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

Sistema 30/12/2020
09:50:38

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/12/2020
09:50:38

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 30/12/2020

09:56:02
Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Está conectado?

20.538.689/0001-
10

30/12/2020
09:57:09

Bom dia Sr. Pregoeiro! Sim, estamos conectados.

Pregoeiro 30/12/2020
09:59:03

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Solicito informa se há possibilidade de
negociação.

Pregoeiro 30/12/2020
09:59:22

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - informar*

20.538.689/0001-
10

30/12/2020
09:59:53

Sr. Pregoeiro, infelizmente o valor já se encontra extremamente baixo a nós, não
conseguiremos efetuar novas reduções sobre o mesmo.

Pregoeiro 30/12/2020
10:02:11

Para TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Compreendo. Informo que faremos a recusa
da proposta, já que ela está aproximadamente 9% acima do valor estimado.

20.538.689/0001-
10

30/12/2020
10:05:17

Perfeitamente Srs. Agradecemos a oportunidade e compreensão.

Pregoeiro 30/12/2020
10:07:59

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Senhor licitante, bom dia.

Pregoeiro 30/12/2020
10:08:56

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Está conectado?

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:10:30

Bom dia Sr Pregoeiro estamos sim

Pregoeiro 30/12/2020
10:11:53

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Solicito informar se há possibilidade de negociação.

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:17:40

Ok senhor pregoeiro fecharemos em RS 135.315,00

Pregoeiro 30/12/2020 Para SAMAM VEICULOS LTDA - Certo. Esse valor é o final disponível para negociar? Podemos
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10:21:43 fechar em R$ 135.000,00?
13.136.197/0001-

32
30/12/2020
10:25:17

Infelizmente Senhor pregoeiro, posso lhe assegurar que é quase o preço de custo e a nosso
verdadeiro interesse é não dar Brecha para essas micro empresas

Pregoeiro 30/12/2020
10:26:47

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Compreendo. Vou convocar o anexo para envio da proposta
ajustada.

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:26:56

ainda tem os aumentos do próximo ano que a depender poderá ate dar prejuízo, devido o
preço estar bem no limite

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:27:06

ok

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:27:21

preparando a proposta.

Pregoeiro 30/12/2020
10:29:49

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Certo.

Sistema 30/12/2020
10:30:12

Senhor fornecedor SAMAM VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.136.197/0001-32, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 30/12/2020
10:31:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAMAM VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.136.197/0001-32,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 30/12/2020
10:36:14

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Senhor licitante, solicito aguardar conectado enquanto o
setor requisitante faz a análise da proposta.

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
10:38:25

OK

Pregoeiro 30/12/2020
10:53:37

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Solicito aguardar mais alguns instantes.

13.136.197/0001-
32

30/12/2020
11:07:27

no aguardo

Pregoeiro 30/12/2020
11:17:36

Para SAMAM VEICULOS LTDA - Senhor licitante, informo que a proposta recebeu parecer
técnico de conformidade do setor requisitante. Faremos a aceitação e a análise da

habilitação.
Pregoeiro 30/12/2020

11:30:19
Para SAMAM VEICULOS LTDA - Senhor licitante, comunico a habilitação para o item. Informo

que encaminharemos o processo para análise da Assessoria Jurídica. Em virtude das
precauções referentes a pandemia de Covid-19, dispensaremos a solicitação de documentos

em meio físico.
Sistema 30/12/2020

11:30:36
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 30/12/2020

11:31:23
Informo que está aberto o prazo para intenção de recurso até 12h01min.

Pregoeiro 30/12/2020
11:31:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/12/2020 às 12:01:00.

Pregoeiro 30/12/2020
12:06:38

Senhores licitantes, informo que não foram apresentadas intenções de recurso. Diante disso,
agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 30/12/2020 11:30:36 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

30/12/2020 11:31:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/12/2020 às 12:01:00.

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 12:06 horas do dia 30 de dezembro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ELVIS LIMA MOURA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio
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