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Governo do Estado do Maranhão
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2021 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 78/2021 DPGE/MA de 02/02/2021, 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 1415/2021,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto desta licitação é o
Registro de Preços para aquisição de 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR (Cavalo Mecânico) destinado a tracionar ou arrastar outro
veículo, sendo o conjunto formado pela cabine, motor e rodas de tração de um caminhão, conforme especificações técnicas e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.. 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 carga
Descrição Complementar: Caminhão Carga Potência Motor: 360 CV, Combustível: Óleo Diesel , Tipo Motor: Diesel Turbo
Aftercooler , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1 UN, Capacidade Carga:
Mínima 23.000 Kg KG, Tipo Carroceria: Cavalo Mecânico , Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica,
Tanque Combus
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 728.223,5400
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %
Aceito para: DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L, pelo melhor lance de R$ 716.000,0000 e
a quantidade de 1 Unidade .
Histórico
Item: 1 - Caminhão carga
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

41.626.169/0007-24 DUVEL
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS
LTDA

ME/EPP Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 728.000,0000 R$ 728.000,0000 17/01/2022
18:06:06

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: 2021/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO MARCA IVECO MODELO: HI-ROAD 600S44T (6X2) CATALÁGO:
(22.922) OKM (ANO/MODELO) 2021/2022. Estamos ofertando o modelo 6x2, tendo em vista a exigência de capacidade
mínima sobre a 5º roda de 12.000kg o que não é possível atingir com 01 veículo 4x2, conforme a Lei da Balança: Cavalo
mecânico 6X2 novo O Km Ano mod. 2021/2022, cor branca, direção hidráulica, ar condicionado, Cabine teto alto, motor
a Diesel 6 Cilindros Turbinado, com potência mínima de 440cv, 16 marchas a frente (sincronizadas) 2 a ré, Sistema
Elétrico 24Volts, Freios ABS, duas portas, com vidros elétricos, cd player e Equipamentos de Segurança Obrigatório com
PBTC peso bruto total combinado de 53.000Kg. 3.1. Chassi novo, modelo da linha de produção comercial, fabricado no
máximo a seis meses a contar da data de realização do empenho. 3.2. Motor movido a óleo diesel, zero quilômetro,
turbinado, intercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção de combustível, potência de 440 cv e torque máximo de
230 kgf.m. Capacidade volumétrica de 12.8 litros. 3.3. Eixo motriz tipo 6x2, rodagem dupla. 3.4. Peso bruto total (PBT)
homologado: 23.000 Kg. 3.5. Capacidade máxima de tração (CMT): 60.000 Kg. 3.6. Capacidade máxima sobre a 5ª
roda (técnica): de 14.140 Kg, 3.7. Entre eixos: 3.500. 3.8. Cabine para transporte de, no mínimo, dois passageiros
(incluindo o motorista). 3.9. Bateria de, no mínimo, 24 V / 170Ah, com alternador de, no mínimo, 24V/80Ah. 3.10.
Suspensão dianteira, conforme linha de produção. 3.11. Suspensão traseira, conforme linha de produção. 3.12. Direção
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hidráulica integral ou elétrica. 3.13. Transmissão mecânica, com dezesseis velocidades para frente e, no mínimo, duas a
ré. 3.14. Indicativo de marcha-a-ré do tipo sonoro e visual, automaticamente acionado todas as vezes que for engatada a
marcha-a-ré do veículo. 3.15 Além dos indicadores e instrumentos originais de fábrica o painel deverá conter um
manômetro, analógico ou digital (original de fábrica) para indicar a pressão de ar nos freios 3.16 Retrovisores duplos,
firmemente instalados, isentos de vibração, com sistema de espelho plano/convexo. 3.17. Tomada de ar elevada para
evitar a infiltração de água no motor. 3.18 Roda e pneu sobressalente fixados no chassi e montados de maneira
semelhante aos demais em uso no veículo. 3.19 Equipamentos obrigatórios, tais como jogo de ferramentas para troca de
pneus, macaco, extintor de incêndio ABC, triângulo de sinalização, quebra-sol interno e demais equipamentos exigidos pela
legislação de trânsito brasileira, bem como quebra-sol externo e calhas nas portas em cima do vidro para proteção de
chuvas. 3.20 O sistema de freios, conforme linha de produção, com sistema antiblocante ABS e distribuição eletrônica de
frenagem (EBD), bem como demais itens de série. 3.21. Tanque combustível de, no mínimo 300 litros. 3.22. Tanque de
Arla 32 : 55 litros. 3.23. Pré-disposição para instalação de rádio transceptor móvel, VHF ou UHF.(pedir ao nts
especificação do tipo de conector) 3.24. Deve possuir desembaçador de vidro frontal e ar-condicionado, originais de
fábrica. 3.25. Deve possuir farol de neblina. 3.26. Bancos: 3.26.1. Cada posição de transporte da tripulação deve possuir
um assento e um cinto de segurança de três pontos, de acordo com a Resolução vigente do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN). 3.26.2. O banco destinado ao motorista deverá possuir regulagem de distância, com relação ao
painel de instrumentos, regulagem de altura e regulagem inclinação de encosto. 3.26.3. Os bancos deverão ter o
revestimento com courvim automotivo, em cor que harmonize com o ambiente interno, com reforço nas extremidades
dos acentos, próximos às portas de saídas. 3.27.4. Todos os conjuntos de ancoragem dos cintos de segurança devem
estar de acordo com a Resolução vigente do CONTRAN. 4. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 4.1 A contratada deverá
cumprir as regras citadas estabelecidas nesta especificação, bem como outras normas e legislações pertinentes a
fabricação do veículo, mormente: 4.1.1. ASTM: American Society for Testing and Materials; 4.1.2. ABNT: Associação
Brasileira de Normas Técnicas; 4.1.3. CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito; 4.1.4. CNT: Confederação Nacional do
Transporte. 4.1.5 A contratada deverá cumprir as regras citadas estabelecidas nesta especificação, bem como outras
normas e legislações pertinentes a fabricação do veículo, principalmente as do Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do
CONTRAN e CONAMA. 4.1.6 Limitador de torque desativado permanentemente nos termos do art. 5º, parágrafo 2º, da
Instrução Normativa nº 4 de 12 de maio de 2010/IBAMA (DOU 13/05/2010), como abaixo se vê: 4.1.7 § 2º O limitador
de torque não se aplica aos motores ou veículos utilizados pelas forças armadas, pelos serviços de salvamento ou pelos
bombeiros e serviços de ambulâncias. “A desativação permanente, só deve ser efetuada pelo fabricante do motor ou do
veículo e deve
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.159.652/0001-67 DIGIMAQ
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS,
MAQUINAS E
SERVICOS L

Sim

Sim

1

R$ 800.000,0000 R$ 800.000,0000 17/01/2022
17:43:19

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo / Versão: AXOR 1933
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1. Chassi novo, modelo da linha de produção comercial, fabricado no
máximo a seis meses a contar da data de realização do empenho. 3.2. Motor movido a óleo diesel, zero quilômetro,
turbinado, intercooler, com gerenciamento eletrônico de injeção de combustível, potência mínima de 326 cv e torque
máximo de, no mínimo, 132 kgf.m. Capacidade volumétrica, mínima de: 7,2 litros. 3.3. Eixo motriz tipo 4x2, rodagem
dupla. 3.4. Peso bruto total (PBT) homologado: mínimo de 16.000 Kg. 3.5. Capacidade máxima de tração (CMT): mínima
de 45.000 Kg. 3.6. Capacidade máxima sobre a 5ª roda (técnica): mínima de 12.000 Kg. 3.7. Entre eixos: entre 3.500 e
4.500. 3.8. Cabine para transporte de, no mínimo, dois passageiros (incluindo o motorista). 3.9. Bateria de, no mínimo,
24 V / 130Ah, com alternador de, no mínimo, 24V/80Ah. 3.10. Suspensão dianteira, conforme linha de produção. 3.11.
Suspensão traseira, conforme linha de produção. 3.12. Direção hidráulica integral ou elétrica. 3.13. Transmissão mecânica,
com no mínimo doze velocidades para frente e, no mínimo, duas a ré. 3.14. Indicativo de marcha-a-ré do tipo sonoro e
visual, automaticamente acionado todas as vezes que for engatada a marcha-a-ré do veículo. 3.15 Além dos indicadores
e instrumentos originais de fábrica o painel deverá conter um manômetro, analógico ou digital (original de fábrica) para
indicar a pressão de ar nos freios. 3.16 Retrovisores duplos, firmemente instalados, isentos de vibração, com sistema de
espelho plano/convexo. 3.17. Tomada de ar elevada para evitar a infiltração de água no motor. 3.18 Roda e pneu
sobressalente fixados no chassi e montados de maneira semelhante aos demais em uso no veículo. 3.19 Equipamentos
obrigatórios, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, macaco, extintor de incêndio ABC, triângulo de
sinalização, quebra-sol interno e demais equipamentos exigidos pela legislação de trânsito brasileira, bem como quebra-sol
externo e calhas nas portas em cima do vidro para proteção de chuvas. 3.20 O sistema de freios, conforme linha de
produção, com sistema antiblocante ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EBD), bem como demais itens de série.
3.21. Tanque combustível de, no mínimo 300 litros. 3.22. Tanque de Arla 32 (se houver) de, no mínimo, 50 litros. 3.23.
Pré-disposição para instalação de rádio transceptor móvel, VHF ou UHF.(pedir ao nts especificação do tipo de conector)
3.24. Deve possuir desembaçador de vidro frontal e ar-condicionado, originais de fábrica. 3.25. Deve possuir farol de
neblina. 3.26. Bancos: 3.26.1. Cada posição de transporte da tripulação deve possuir um assento e um cinto de
segurança de três pontos, de acordo com a Resolução vigente do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 3.26.2. O
banco destinado ao motorista deverá possuir regulagem de distância, com relação ao painel de instrumentos, regulagem
de altura e regulagem inclinação de encosto. 3.26.3. Os bancos deverão ter o revestimento com courvim automotivo, em
cor que harmonize com o ambiente interno, com reforço nas extremidades dos acentos, próximos às portas de saídas.
3.27.4. Todos os conjuntos de ancoragem dos cintos de segurança devem estar de acordo com a Resolução vigente do
CONTRAN.
Porte da empresa: ME/EPP

29.127.216/0001-02 AF
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 850.000,0000 R$ 850.000,0000 17/01/2022
15:39:23

Marca: Volkswagem
Fabricante: Volkswagem
Modelo / Versão: 19-330
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cavalo mecânico 4X2 novo O Km Ano mod. 2020/2021 ou 2021/2022, cor
branca, direção hidráulica, ar condicionado, Cabine teto alto, motor a Diesel 6 Cilindros Turbinado, com potência mínima de
330cv, mínimo de 16 marchas a frente (sincronizadas) 2 a ré, Sistema Elétrico 24Volts, Freios ABS, duas portas, com
vidros elétricos, cd player e Equipamentos de Segurança Obrigatório com PBTC peso bruto total combinado de no mínimo
45.000Kg. MARCA: Volkswagem MODELO 19-330
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Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 850.000,0000

29.127.216/0001-02

18/01/2022 09:00:00:510

R$ 800.000,0000

26.159.652/0001-67

18/01/2022 09:00:00:510

R$ 728.000,0000

41.626.169/0007-24

18/01/2022 09:00:00:510

R$ 724.000,0000

26.159.652/0001-67

18/01/2022 09:08:07:823

R$ 720.000,0000

41.626.169/0007-24

18/01/2022 09:12:25:423

R$ 716.000,0000

26.159.652/0001-67

18/01/2022 09:13:07:980

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

Data

Observações

Abertura

18/01/2022
09:05:01

Item aberto para lances.

Encerramento

18/01/2022
09:15:08

Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

18/01/2022
09:15:08

Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo Convocação anexo

18/01/2022
09:27:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,
MAQUINAS E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

18/01/2022
09:33:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIMAQ COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67.

Aceite de proposta

18/01/2022
10:40:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,
MAQUINAS E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67, pelo melhor lance de R$
716.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/01/2022
10:41:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS,
MAQUINAS E SERVICOS L - CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67

Registro de intenção
de recurso

18/01/2022
10:43:13

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS
LTDA CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: Srº Pregoeiro A Empresa DIGIMAQ COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67, não atendeu ao
item 11.4 do Termo de Referência que solicita g

Aceite de intenção
de recurso

18/01/2022
11:25:36

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: Senhor licitante aceitamos a intenção de recurso , por
favor se ater à intenção de recurso apresentada. Prazos corridos de 3 dias úteis a cada licitante
para apresentar razões de recurso.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

41.626.169/0007-24

18/01/2022 10:43

18/01/2022 11:25

Aceito

Motivo Intenção:Srº Pregoeiro A Empresa DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E
SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67, não atendeu ao item 11.4 do Termo de Referência que solicita
garantia de Fabrica de 36 meses colocando apenas 12 meses, até porque no preço que a DUVEL cotou esta
incluso os valores de todas as garantias e revisões no período de 36 meses.
Motivo Aceite ou Recusa:Senhor licitante aceitamos a intenção de recurso , por favor se ater à intenção de
recurso apresentada. Prazos corridos de 3 dias úteis a cada licitante para apresentar razões de recurso.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

18/01/2022
09:00:00

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
17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema

18/01/2022
09:00:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema

18/01/2022
09:05:01

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

18/01/2022
09:11:45

Bom dia à todos os licitantes.

Pregoeiro

18/01/2022
09:12:19

Estejam atentos no envio da documentação de proposta e habilitação.

Sistema

18/01/2022
09:15:08

O item 1 está encerrado.

Sistema

18/01/2022
09:15:16

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro

18/01/2022
09:22:39

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L - Senhor
licitante, bom dia.

Pregoeiro

18/01/2022
09:23:07

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L - Esse é seu
melhor preço?

Pregoeiro

18/01/2022
09:24:56

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L - Neste
momento solicitamos envio da documentação de proposta ajustada ao lance e
documentação de habilitação/SICAF.

26.159.652/0001-67

18/01/2022
09:26:23

Bom dia, vamos providenciar!

Pregoeiro

18/01/2022
09:27:00

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L - Conforme
Item 8.8 do Edital, você terá até 02(duas) horas para o envio da documentação.

Sistema

18/01/2022
09:27:07

Senhor fornecedor DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L,
CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

18/01/2022
09:33:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E
SERVICOS L, CNPJ/CPF: 26.159.652/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

18/01/2022
09:39:21

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L Documentação em análise

Pregoeiro

18/01/2022
10:39:50

Senhores licitantes após análise da documentação apresentada proposta e habilitação,
consulta ao SICAF, foi verificada que o licitante atendeu ao Edital, desta forma a proposta
está aprovada e documentos de habilitação estão aprovados.

Sistema

18/01/2022
10:41:21

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

18/01/2022
10:41:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/01/2022 às
11:02:00.

Pregoeiro

18/01/2022
11:10:42

Para DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS L - Senhor
licitante alguma manifestação sobre a intenção de recurso da licitante DUVEL , sobre o
prazo de garantia?

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

11/01/2022 09:49:13

Alteração equipe

11/01/2022 09:49:19

Observações

Abertura da sessão
18/01/2022 09:00:00 Abertura da sessão pública
pública
Julgamento de
propostas

18/01/2022 09:15:16 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

18/01/2022 10:41:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/01/2022 10:41:35 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/01/2022 às 11:02:00.

Data limite para registro de recurso: 21/01/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/01/2022.
Data limite para registro de decisão: 03/02/2022.
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 11:26 horas do dia 18 de janeiro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA
Pregoeiro Oficial

RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FARIAS
Equipe de Apoio

Voltar
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