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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00059/2020

Às 13:32 horas do dia 24 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 217/2020 de 29/06/2020, 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 1297/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00059/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de um caminhão basculante consoante Contrato de Repasse nº 872916/2018/SEAD/CAIXA
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário / Caixa Econômica Federal.. 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: CAMINHÃO
Descrição Complementar: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE veiculo novo, 0 km, ano/modelo atual, cor
branca, cabine em aço, avançada ou semi-avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar condicionado, freio abs, com pneu
sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência mínima de 160 cv, eixo traseiro com redução, distância entre eixo
de 3.500 a 3.700 mm, pbt legal de 16.000 kg; capacidade de carga útil mais da carroceria mínima de 10.585 kg, com
caçamba basculante, capacidade mínima de 6m³, nova em chapa de aço, com tampa traseira padrão no mesmo material
com abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas do chassis em formato de u em aço de alta
resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica,
mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de óleo, iluminação conforme normas do contram, ângulo de
basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema hidráulico com comandos no interior da cabine, suporte de
estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e demais itens e ou equipamentos de segurança exigidos por lei.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 325.567,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 309.985,0000 .

Histórico
Item: 1 - CAMINHÃO

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
23.595.615/0001-03 AUTOVIVA

CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não Não 1 R$ 325.000,0000 R$ 325.000,0000 23/11/2020
17:57:28

Marca: Iveco 
Fabricante: Iveco 
Modelo / Versão: Tector 170E21 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE - Veiculo novo, 0 KM,
ano/modelo 20/21, cor branca, cabine em aço, avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar condicionado, freio ABS, com
pneu sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência de 206cv, eixo traseiro com redução, distância entre eixo
de 3.690mm, PBT LEGAL de 16.000 kg; capacidade de carga útil mais da carroceria de 10.810 kg, com caçamba
basculante, capacidade mínima de 6m³, nova em chapa de aço, com tampa traseira padrão no mesmo material com
abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas do chassis em formato de “U” em aço de alta
resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica,
mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de óleo, iluminação conforme normas do CONTRAM,
ângulo de basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema hidráulico com comandos no interior da cabine,
suporte de estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e demais itens e ou equipamentos de segurança
exigidos por lei.

39.786.983/0001-79 VD COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 1 R$ 325.000,0000 R$ 325.000,0000 23/11/2020
21:24:56

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: ATEGO1719 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE – Veiculo novo, 0 KM,
2020/2021, cor branca, cabine em aço, avançada ou semi-avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar condicionado,
freio ABS, com pneu sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência mínima de 160 CV, eixo traseiro com
redução, distância entre eixo de 3.500 a 3.700 mm, PBT LEGAL de 16.000 kg; capacidade de carga útil mais da
carroceria mínima de 10.585 kg, com caçamba basculante, capacidade mínima de 6m³, nova em chapa de aço, com
tampa traseira padrão no mesmo material com abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas do
chassis em formato de “U” em aço de alta resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação
indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica, mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de
óleo, iluminação conforme normas do CONTRAM, ângulo de basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema



hidráulico com comandos no interior da cabine, suporte de estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e
demais itens e ou equipamentos de segurança exigidos por lei. GARANTIA DE 12 MESES. PROPSTA VÁLIDA POR 60
DIAS.

39.606.986/0001-83 CABALA
SOLUCOES
GOVERNAMENTAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 390.000,0000 R$ 390.000,0000 23/11/2020
21:21:49

Marca: VOLKSWAGEM 
Fabricante: VOLKSWAGEM 
Modelo / Versão: 17.190 robust 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE - Veiculo novo, 0 KM,
ano/modelo atual, cor branca, cabine em aço, avançada ou semi-avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar
condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência mínima de 160 CV, eixo
traseiro com redução, distância entre eixo de 3.500 a 3.700 mm, PBT LEGAL de 16.000 kg; capacidade de carga útil
mais da carroceria mínima de 10.585 kg, com caçamba basculante, capacidade mínima de 6m3, nova em chapa de aço,
com tampa traseira padrão no mesmo material com abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas
do chassis em formato de “U” em aço de alta resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação
indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica, mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de
óleo, iluminação conforme normas do CONTRAM, ângulo de basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema
hidráulico com comandos no interior da cabine, suporte de estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e
demais itens e ou equipamentos de segurança exigidos por lei.

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER
MERCANTIL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 30/10/2020
10:05:53

Marca: IVECO 
Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL 
Modelo / Versão: TECTOR 170E21 4X2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE – Veiculo novo, 0 KM,
ano/modelo atual, cor branca, cabine em aço, avançada ou semi-avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar
condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência mínima de 160 CV, eixo
traseiro com redução, distância entre eixo de 3.500 a 3.700 mm, PBT LEGAL de 16.000 kg; capacidade de carga útil
mais da carroceria mínima de 10.585 kg, com caçamba basculante, capacidade mínima de 6m³, nova em chapa de aço,
com tampa traseira padrão no mesmo material com abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas
do chassis em formato de “U” em aço de alta resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação
indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica, mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de
óleo, iluminação conforme normas do CONTRAM, ângulo de basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema
hidráulico com comandos no interior da cabine, suporte de estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e
demais itens e ou equipamentos de segurança exigidos por lei.

21.700.911/0001-00 VCS COMERCIO
SERVICOS E
TRANSPORTES
EIRELI

Não Não 1 R$ 480.000,0000 R$ 480.000,0000 28/10/2020
15:22:38

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: ATEGO 1719 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO TOCO COM CACAMBA BASCULANTE – Veiculo novo, 0 KM,
ano/modelo atual, cor branca, cabine em aço, avançada ou semi-avançada, teto baixo, direção hidráulica, ar
condicionado, freio ABS, com pneu sobressalente, motor a diesel, com turbo cooler, potência mínima de 160 CV, eixo
traseiro com redução, distância entre eixo de 3.500 a 3.700 mm, PBT LEGAL de 16.000 kg; capacidade de carga útil
mais da carroceria mínima de 10.585 kg, com caçamba basculante, capacidade mínima de 6m³, nova em chapa de aço,
com tampa traseira padrão no mesmo material com abertura horizontal, sistema de travamento de caçamba, longarinas
do chassis em formato de “U” em aço de alta resistência, caixa de carga com cantos arredondados, sistema de ação
indireta com cilindro hidráulico, bomba hidráulica, mangueiras, conexões, cardam, juntas universais, reservatório de
óleo, iluminação conforme normas do CONTRAM, ângulo de basculamento de no mínimo 45°, acionamento do sistema
hidráulico com comandos no interior da cabine, suporte de estepe, protetor de cabine, tacógrafo, protetor de cárter e
demais itens e ou equipamentos de segurança exigidos por lei.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 480.000,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:32:23:337
R$ 400.000,0000 02.330.299/0001-78 24/11/2020 13:32:23:337
R$ 390.000,0000 39.606.986/0001-83 24/11/2020 13:32:23:337
R$ 325.000,0000 23.595.615/0001-03 24/11/2020 13:32:23:337
R$ 325.000,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:32:23:337
R$ 360.000,0000 39.606.986/0001-83 24/11/2020 13:36:52:160
R$ 324.900,0000 23.595.615/0001-03 24/11/2020 13:36:59:890
R$ 324.950,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:37:02:847
R$ 324.850,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:37:22:943
R$ 354.990,0000 39.606.986/0001-83 24/11/2020 13:39:03:990
R$ 324.800,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:40:47:373
R$ 324.750,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:41:04:653
R$ 323.997,5000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:42:40:080
R$ 323.947,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:43:55:783
R$ 323.850,0000 23.595.615/0001-03 24/11/2020 13:44:36:467
R$ 323.049,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:44:46:767
R$ 322.999,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:45:21:923
R$ 322.450,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:45:30:640
R$ 322.400,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:45:45:743
R$ 317.457,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:45:57:543



R$ 317.407,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:46:25:783
R$ 317.049,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:46:42:827
R$ 316.999,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:47:13:850
R$ 315.995,3300 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:47:51:037
R$ 315.945,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:48:12:307
R$ 315.490,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:48:32:207
R$ 315.440,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:49:02:267
R$ 314.000,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:50:12:510
R$ 313.950,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:50:22:840
R$ 313.000,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:50:57:613
R$ 312.950,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:51:06:337
R$ 312.000,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:51:16:460
R$ 311.950,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:51:25:417
R$ 311.111,1111 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:51:37:620
R$ 311.061,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:52:16:400
R$ 311.000,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:52:47:677
R$ 310.950,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:52:58:610
R$ 310.035,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:53:29:913
R$ 309.985,0000 21.700.911/0001-00 24/11/2020 13:53:54:703
R$ 309.045,0000 39.786.983/0001-79 24/11/2020 13:54:05:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 24/11/2020
13:36:11 Item Aberto.

Encerrado 24/11/2020
13:56:06 Item encerrado.

Aceite 24/11/2020
14:28:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
39.786.983/0001-79, pelo melhor lance de R$ 309.045,0000.

Inabilitado 24/11/2020
15:28:34

Inabilitação de proposta. Fornecedor: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.786.983/0001-79,
pelo melhor lance de R$ 309.045,0000. Motivo: A empresa VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, deixou de
apresentar o documento oficial com foto do Sr MARCELO MENDONÇA TINTI. Outorgante da Procuração
apresentada nos anexos. Conforme exigência do item 9.8.5. do Edital. (Documento oficial com foto do sócio
administrador da empresa.)

Aceite 24/11/2020
15:47:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF:
21.700.911/0001-00, pelo melhor lance de R$ 309.985,0000.

Habilitado 24/11/2020
16:15:21

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.700.911/0001-00, pelo melhor lance de R$ 309.985,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 24/11/2020
13:33:01

Boa tarde Senhores licitantes. Estamos começando a sessão pública do Pregão Eletrônico
059/2020.

Pregoeiro 24/11/2020
13:36:11

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

Sistema 24/11/2020
13:36:11

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Sistema 24/11/2020
13:56:06

O item 1 está encerrado.

Sistema 24/11/2020
13:56:08

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 24/11/2020

16:15:22
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 24/11/2020

16:19:45
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2020 às 18:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 24/11/2020 16:15:21 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado 24/11/2020 16:19:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2020 às 18:00:00.



Fechamento de
Prazo

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 08:45 horas do dia 25 de novembro de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SAMUEL ALVES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM
Equipe de Apoio

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL
Equipe de Apoio

RODRIGO DE AMORIM FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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