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MUNICIPIO DE BOM JESUS DO
TOCANTINS/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 9/2022-004

Às 09:01:11 horas do dia 01 de Abril de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos
membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão
que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO
COM CARROCERIA (ZERO QUILOMETRO) CONVÊNIO/MAPA Nº 911579/2021..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar
nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos,
realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 Microempresa

ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.206.867/0001-00 Grande Porte

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 Grande Porte

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e
seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela
plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

24235 FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29887078000151 IVECO TECTOR 11-
190 (4X2)

R$
430.000,00

Classificada --

72805 ECS COMERCIO DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA

08206867000100 VOLKSWAGEN DELIVERY
9.170

R$
450.000,00

Classificada --

3437 P G AGUIAR VIEIRA 27967465000172 VW 9-160 2021/2022 R$
435.000,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
LTDA

08.206.867/0001-
00

R$ 450.000,00 31/03/2022
12:02:57

Classificado

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

R$ 435.000,00 31/03/2022
15:56:08

Classificado
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-
51

R$ 430.000,00 23/03/2022
11:47:51

Classificado

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-
51

R$ 425.000,00 01/04/2022
09:47:21

Negociacao

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 01/04/2022
09:31:46

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 01/04/2022
09:32:47

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não
havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado
automaticamente!

Sistema 01/04/2022
09:42:49

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 01/04/2022
09:44:36

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 01/04/2022
09:47:21

ITEM 1 negociado no valor de R$ 425.000,00 pelo fornecedor ID: 24235 - Data Prop.: 23/03/2022 11:47:51

Sistema 01/04/2022
09:54:36

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 01/04/2022
09:55:10

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$425.000,00.

Fornecedor
72805

04/04/2022
15:23:22

Manifestamos nossa intenção de recurso, haja vista que existem indícios de que a empresa arrematante
não se enquadra na condição de ME/EPP, considerando que, de julho/2021 à presente data, já se sagrou
vencedora de Pregões que somam mais de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo
necessário realizar diligências para verificar o real faturamento da empresa, o que fica, desde já, requerido.
Demais fundamentações e documentos serão encaminhados junto com nossas razões recursais.

Sistema 04/04/2022
15:52:03

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o
fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA -29.887.078/0001-51 , tendo em vista, que cumpriu os
requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Sistema 04/04/2022
15:52:17

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em
recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 04/04/2022
15:52:47

O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA manifestou intenção de recurso
pelo seguinte motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso, haja vista que existem indícios de que a
empresa arrematante não se enquadra na condição de ME/EPP, considerando que, de julho/2021 à
presente data, já se sagrou vencedora de Pregões que somam mais de R$40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais), sendo necessário realizar diligências para verificar o real faturamento da empresa, o que
fica, desde já, requerido. Demais fundamentações e documentos serão encaminhados junto com nossas
razões recursais.

Sistema 04/04/2022
16:26:15

A manifestação de Intenção de Recurso de ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi
recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 07/04/2022
18:00:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 12/04/2022 18:00:00hs.

Sistema 07/04/2022
17:18:04

O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
recurso_administrativo_ecs_munic_pio_de_bom_jesus_do_tocantins_pa_pe_n_004_2022_1649362684.pdf
referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja
excluído pelo fornecedor.
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 07/04/2022
17:18:14

O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_do_recurso_relat_rio_homologa_es_fibra_distribuicao_logistica_eireli_1649362694.pdf referente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído
pelo fornecedor.

Sistema 12/04/2022
12:28:57

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA acabou ENVIAR o arquivo
contrarrazoes_1649777336.rar referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de
envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Sistema 11/05/2022
08:55:18

O recurso do ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte
motivo: Assunto: Recurso Administrativo em Processo Licitatório..

Sistema 12/05/2022
15:46:26

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 R$ 425.000,00

2º P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 R$ 435.000,00

3º ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.206.867/0001-00 R$ 450.000,00

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

ECS COMERCIO
DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

08206867000100 04/04/2022
15:52:47

Manifestamos nossa intenção de recurso, haja vista
que existem indícios de que a empresa arrematante
não se enquadra na condição de ME/EPP,
considerando que, de julho/2021 à presente data, já
se sagrou vencedora de Pregões que somam mais
de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais),
sendo necessário realizar diligências para verificar
o real faturamento da empresa, o que fica, desde
já, requerido. Demais fundamentações e
documentos serão encaminhados junto com nossas
razões recursais.

Assunto:
Recurso
Administrativo
em Processo
Licitatório.

Indeferido

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 01/04/2022
09:01:11

Bom dia senhores (as) licitante, daremos início ao certame ás 09:30

Pregoeiro 01/04/2022
09:01:11

Bom dia senhores (as) licitante, daremos início ao certame ás 09:30

Sistema 01/04/2022
09:01:24

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!

Pregoeiro 01/04/2022
09:05:02

A fase de lances dará inicio as 09:30

Pregoeiro 01/04/2022
09:05:02

A fase de lances dará inicio as 09:30

Pregoeiro 01/04/2022
09:56:19

Solicito o envio da proposta adequada.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 01/04/2022
09:56:19

Solicito o envio da proposta adequada.

Pregoeiro 01/04/2022
09:58:19

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 01/04/2022 09:58:00hs até o dia 01/04/2022 11:58:00hs para o(s)
fornecedor(es): 

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA.

Pregoeiro 01/04/2022
09:58:19

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 01/04/2022 09:58:00hs até o dia 01/04/2022 11:58:00hs para o(s)
fornecedor(es): 

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA.

Sistema 01/04/2022
10:40:59

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA acabou de ENVIAR proposta_final_1648820459.pdf
no proposta final.

Sistema 01/04/2022
10:41:54

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Pregoeiro 01/04/2022
10:59:20

Após o término do prazo de envio da proposta adequada o certame será suspenso para analise da
proposta apresentada e a documentação de habilitação, retornando a sessão no dia 04/04/2022 as
15:00hs.

Pregoeiro 01/04/2022
10:59:20

Após o término do prazo de envio da proposta adequada o certame será suspenso para analise da
proposta apresentada e a documentação de habilitação, retornando a sessão no dia 04/04/2022 as
15:00hs.

Sistema 01/04/2022
11:58:02

O prazo para o fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 04/04/2022
15:02:04

Boa tarde senhores (as) licitantes, daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro 04/04/2022
15:02:04

Boa tarde senhores (as) licitantes, daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro 04/04/2022
15:04:44

Será dado o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação quanto a documentação do licitante
classificado.

Pregoeiro 04/04/2022
15:04:44

Será dado o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação quanto a documentação do licitante
classificado.

Pregoeiro 04/04/2022
15:51:24

Devido a procedimentos do sistema, o licitante será habilitado para que se possa abrir o prazo de intenção
de recurso nos termos do item 16.2 do edital.

Pregoeiro 04/04/2022
15:51:24

Devido a procedimentos do sistema, o licitante será habilitado para que se possa abrir o prazo de intenção
de recurso nos termos do item 16.2 do edital.

Pregoeiro 04/04/2022
16:29:52

Nos termos do item 16.5 do edital, será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente.

Pregoeiro 04/04/2022
16:29:52

Nos termos do item 16.5 do edital, será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente.

Sistema 11/05/2022
08:56:32

Reabertura de sessão 

Sr(s). Fornecedor(es),  
Senhores (as) licitantes, a sessão será reaberta no dia 12/05/2022 as 15:00hs. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.



23/05/2022 16:10 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/39027/completo_relatorio_ata_final_completo_747788033.html 5/5

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 11/05/2022
08:58:25

Reabertura de sessão 

Sr(s). Fornecedor(es),  
Senhores (as) licitantes, a sessão será reaberta no dia 12/05/2022 as 15:00hs. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 12/05/2022
15:00:26

Boa tarde senhores (as) licitantes, daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro 12/05/2022
15:00:26

Boa tarde senhores (as) licitantes, daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro 12/05/2022
15:46:01

Conforme aviso encaminhado aos licitantes, a sessão dará continuidade com o resultado do recurso. Não
havendo mais ações para este processo, declaro encerrado.

Pregoeiro 12/05/2022
15:46:01

Conforme aviso encaminhado aos licitantes, a sessão dará continuidade com o resultado do recurso. Não
havendo mais ações para este processo, declaro encerrado.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:46:26 horas do dia 12 de Maio de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

Autenticação: F4463BD9647EFB251156B58F76D69DD0

EDITO FAUSTO DA CONCEIçãO LIMA 
Pregoeiro(a) Oficial

EVA VILMA PITOMBEIRA DOS REIS 
Equipe de Apoio 
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