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Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2022

 
Às 09:30 horas do dia 17 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
Portaria 069 de 07/10/2021, 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 027/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto desta licitação visa à
contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de 23 (vinte e três) automóveis para cinco passageiros, sem motorista; para uso urbano e em
viagens para atendimento ao setor de fiscalização do CRF/MG, em todo o estado de Minas Gerais, para um período de 12 meses, conforme especificações e demais
condições peculiares constantes dos Anexos, termo de referência e demais partes integrantes do presente 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: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 23 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 453.224,1600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Histórico
Item: 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

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

25.308.164/0001-01 MUVE LOCADORA LTDA Não Não 23 R$ 3.200,0000 R$ 73.600,0000 16/03/2022 14:11:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Fiat modelo Cronos 1.3 Flex 2021/2022 0 km na cor Prata • Alarme antifurto • Alertas de limite de
velocidade e manutenção programada • Ar condicionado • Banco do motorista com regulagem de altura • Brake-light • Chave canivete com telecomando para
abertura das portas, vidros e porta-malas • Check quadro de instrumentos (Welcome Moving) • Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3
pontos • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) • Desembaçador do vidro
traseiro temporizado • Direção elétrica progressiva • Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) • ESS (Sinalização de frenagem de emergência) • Encosto
de cabeça traseiro central • Espelho no para-sol lados motorista e passageiro • Follow me home • Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) • HCSS
(Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina) • HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD •
Iluminação do porta-malas • Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa) • Lanterna traseira a LED • Limpador e lavador
do vidro dianteiro com intermitência • Maçanetas externas na cor do veículo • Novo motor Firefly 1.3 8V Flex • OPC. LOG¿¿STICO • Predisposição para rádio (2
alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena) • Quadro de instrumentos 3,5" multifuncional com relógio digital, calendário e
informações do veículo em TFT personalizável • Retrovisores externos na cor do veículo e luzes indicadoras de direção • Rodas de aço estampado 6.0 x 15" com
calotas integrais + Pneus "verde" com baixa resist ência a rolagem 185/60 R15 • Sistema de monitoramento da pressão dos pneus • Tomada 12V • Travas
elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível) • Vidros elétricos dianteiros
com one touch e antiesmagamento • Volante com regulagem de altura Complementos • protetor de cárter • som com 04 (quatro) alto-falantes • jogo de tapetes
• películas nos vidros em grau máximo de escurecimento de acordo com a legislação vigente Dados Técnicos Combustível: Flex Cilindrada total (cc) : 1.332
Potência máxima (cv) : 101,0 (G) a 6000 rpm / 109,0 (E) 6250 rpm Torque máximo (kgf.m) : 13,7 (G) / 14,2 (E) a 3500 rpm Altura do solo (mm) : 158
Capacidade do porta-malas (litros) : 525 Comprimento do veículo (mm) : 4.364 Entre-Eixos (mm) : 2.521 Largura do veículo (mm) : 1.962 Tanque de
combustível (litros) : 48 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.994.717/0001-21 LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI Sim Sim 23 R$ 3.610,0000 R$ 83.030,0000 16/03/2022 17:25:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de locação de automóveis para cinco passageiros (4 (quatro) portas laterais e 01 (uma)
porta de acesso ao porta-malas), cor prata, sem motorista, zero km (sem uso), motor a gasolina ou flex, potência mínima de 101 cavalos e aspiração natural,
transmissão manual de cinco marchas equipado com ar condicionado, sistema de direção com assistência hidráulica ou elétrica (conforme linha de produção),
freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, equipados com sistemas eletrônicos; antitravamento (ABS) e sistema de distribuição de frenagem (EBD), protetor
de cárter; airbag duplo frontal para motorista e passageiro, equipamento de som com 04 (quatro) alto-falantes, assoalho em carpete e jogo de tapetes, películas
nos vidros em grau máximo de escurecimento de acordo com a legislação vigente, tomada de 12V, vidros e travas com acionamento elétrico, retrovisores
externos com acionamento mecânico ou elétrico, 02 (dois) apoios de cabeça no banco traseiro e demais equipamentos e acessórios de uso obrigatório e exigidos
por leis, portarias e resoluções do CONTRAN, DETRAN, DENATRAN e demais órgãos reguladores do setor. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.293.669/0001-23 ESTRELA LOCACOES EIRELI Sim Sim 23 R$ 24.000,0000 R$ 552.000,0000 16/03/2022 16:58:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de locação de automóveis para cinco passageiros (4 (quatro) portas laterais e 01 (uma) porta
de acesso ao porta-malas), cor prata, sem motorista, zero km (sem uso), motor a gasolina ou flex, potência mínima de 101 cavalos e aspiração natural,
transmissão manual de cinco marchas equipado com ar condicionado, sistema de direção com assistência hidráulica ou elétrica (conforme linha de produção),
freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, equipados com sistemas eletrônicos; antitravamento (ABS) e sistema de distribuição de frenagem (EBD), protetor
de cárter; airbag duplo frontal para motorista e passageiro, equipamento de som com 04 (quatro) alto-falantes, assoalho em carpete e jogo de tapetes, películas
nos vidros em grau máximo de escurecimento de acordo com a legislação vigente, tomada de 12V, vidros e travas com acionamento elétrico, retrovisores
externos com acionamento mecânico ou elétrico, 02 (dois) apoios de cabeça no banco traseiro e demais equipamentos e acessórios de uso obrigatório e exigidos
por leis, portarias e resoluções do CONTRAN, DETRAN, DENATRAN e demais órgãos reguladores do setor. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.864.744/0001-78 QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA Sim Sim 23 R$ 30.000,0000 R$ 690.000,0000 16/03/2022 17:41:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de locação de automóveis para cinco passageiros (4 (quatro) portas laterais e 01 (uma)
porta de acesso ao porta-malas), cor prata, sem motorista, zero km (sem uso), motor a gasolina ou flex, potência mínima de 101 cavalos e aspiração natural,
transmissão manual de cinco marchas equipado com ar condicionado, sistema de direção com assistência hidráulica ou elétrica (conforme linha de produção),
freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, equipados com sistemas eletrônicos; antitravamento (ABS) e sistema de distribuição de frenagem (EBD), protetor
de cárter; airbag duplo frontal para motorista e passageiro, equipamento de som com 04 (quatro) alto-falantes, assoalho em carpete e jogo de tapetes, películas
nos vidros em grau máximo de escurecimento de acordo com a legislação vigente, tomada de 12V, vidros e travas com acionamento elétrico, retrovisores
externos com acionamento mecânico ou elétrico, 02 (dois) apoios de cabeça no banco traseiro e demais equipamentos e acessórios de uso obrigatório e exigidos
por leis, portarias e resoluções do CONTRAN, DETRAN, DENATRAN e demais órgãos reguladores do setor. VEÍCULO GM/ONIX TURBO - CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

13.386.914/0001-84 TRIUNFO SERVICOS LTDA Não Não 23 R$ 44.229,6000 R$ 1.017.280,8000 17/03/2022 07:32:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Veículos - Leves / Pesados 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.491.558/0001-42 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. Não Não 23 R$ 48.000,0000 R$ 1.104.000,0000 16/03/2022 19:51:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de automóveis para cinco passageiros, sem motorista; para uso urbano e em viagens para atendimento ao
setor de fiscalização do CRF/MG, em todo o estado de Minas Gerais, conforme especificações e demais condições peculiares constantes dos Anexos e termo de
referência deste Edital. (Especificações mínimas conforme Anexo I – Termo de Referência). Veículo Marca/Modelo/Ano: FIAT CRONOS 1.3 FLEX 2022. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.104.000,0000 02.491.558/0001-42 17/03/2022 09:30:00:410
R$ 1.017.280,8000 13.386.914/0001-84 17/03/2022 09:30:00:410
R$ 690.000,0000 05.864.744/0001-78 17/03/2022 09:30:00:410
R$ 552.000,0000 14.293.669/0001-23 17/03/2022 09:30:00:410
R$ 83.030,0000 02.994.717/0001-21 17/03/2022 09:30:00:410



R$ 73.600,0000 25.308.164/0001-01 17/03/2022 09:30:00:410
R$ 565.800,0000 05.864.744/0001-78 17/03/2022 09:41:48:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/03/2022
09:35:01 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

17/03/2022
09:45:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

17/03/2022
09:45:59 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 17/03/2022
09:45:59 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

17/03/2022
10:15:38 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUVE LOCADORA LTDA, CNPJ/CPF: 25.308.164/0001-01, pelo melhor lance de R$ 73.600,0000.

Recusa de
proposta

17/03/2022
10:29:09

Recusa da proposta. Fornecedor: MUVE LOCADORA LTDA, CNPJ/CPF: 25.308.164/0001-01, pelo melhor lance de R$ 73.600,0000. Motivo: Sr
Fornecedor da empresa Muve Locadora Ltda. Não será possível aceitar sua proposta devido ao valor estar bem acima do estimado.

Aceite de
proposta

17/03/2022
10:29:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.994.717/0001-21, pelo melhor lance de R$
83.030,0000.

Recusa de
proposta

17/03/2022
10:37:01

Recusa da proposta. Fornecedor: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.994.717/0001-21, pelo melhor lance de R$
83.030,0000. Motivo: Sr Fornecedor da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli. Não será possível aceitar sua proposta devido ao valor estar
bem acima do estimado.

Aceite de
proposta

17/03/2022
10:41:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESTRELA LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.293.669/0001-23, pelo melhor lance de R$
552.000,0000. Motivo: Proposta com valor estimado anual. Será feita a tentativa de negociação com o fornecedor; solicitaremos a
readequação da proposta para o valor mensal.

Recusa de
proposta

17/03/2022
10:52:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ESTRELA LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.293.669/0001-23, pelo melhor lance de R$ 552.000,0000.
Motivo: Valor se encontra acima do estimado e não houve negociação.

Aceite de
proposta

17/03/2022
10:58:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.864.744/0001-78, pelo melhor lance de R$
565.800,0000. Motivo: Tentativa de negociação com a empresa Qualitiloc Automóveis ltda para o valor estimado mensal.

Recusa de
proposta

17/03/2022
11:31:44

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 05.864.744/0001-78, pelo melhor lance de R$ 565.800,0000.
Motivo: Tentativa de negociação frustrada.

Aceite de
proposta

17/03/2022
11:35:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIUNFO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.386.914/0001-84, pelo melhor lance de R$
1.017.280,8000. Motivo: Valor acima do estimado mensal. Fornecedor enviou valor estimado anual. Tentaremos negociar o valor para o
estimado mensal e readequação da proposta.

Recusa de
proposta

17/03/2022
11:41:01

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.386.914/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.017.280,8000.
Motivo: Tentativa Frustrada de negociação.

Aceite de
proposta

17/03/2022
11:44:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A., CNPJ/CPF: 02.491.558/0001-42, pelo melhor lance de R$
1.104.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado mensal. O fornecedor apresentou valor máximo estimado anual. Tentaremos
negociar com o fornecedor para redução do valor e readequação para o valor estimado mensal.

Recusa de
proposta

17/03/2022
11:59:33

Recusa da proposta. Fornecedor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A., CNPJ/CPF: 02.491.558/0001-42, pelo melhor lance de R$
1.104.000,0000. Motivo: Não houve resposta de tentativa de negociação.

Cancelado no
julgamento

17/03/2022
12:08:40

Item cancelado no julgamento. Motivo: Devido as tentativas de negociação com os fornecedores terem sido frustradas com a alegação de que
o valor estimado mensal encontra-se abaixo do mercado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/03/2022 09:30:00 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas
para a fase de lances. Até 1 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 17/03/2022 09:30:01 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 17/03/2022 09:35:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 17/03/2022 09:45:02 O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema 17/03/2022 09:45:59 O item 1 está encerrado.
Sistema 17/03/2022 09:46:07 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento /

Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro 17/03/2022 10:07:36 Sr Fornecedores, bom dia! Favor aguardar mais alguns instantes
Pregoeiro 17/03/2022 10:18:37 Para MUVE LOCADORA LTDA - Sr Fornecedor seu valor mensal está acima do estimado. Poderíamos negociar para R$

37.768,68?
25.308.164/0001-01 17/03/2022 10:21:28 Bom dia Sr pregoeiro e demais, muito abaixo do praticado no mercado, estamos analizando uma contra proposta.
25.308.164/0001-01 17/03/2022 10:23:27 Sr pregoeiro, nosso melhor preço para a locação dos 23 veículos seria: R$ 64.400,00.

Pregoeiro 17/03/2022 10:31:41 Para LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI - Sr Fornecedor bom dia! Poderíamos negociar o valor para o estimado
mensal de R$ 37.768,68?

02.994.717/0001-21 17/03/2022 10:33:56 Bom dia Sr. Pregoeiro esse valor fica inexequível para empresa.
Pregoeiro 17/03/2022 10:42:30 Para ESTRELA LOCACOES EIRELI - Sr Fornecedor bom dia! Poderíamos negociar o valor para o estimado mensal de R$

37.768,68?
14.293.669/0001-23 17/03/2022 10:44:19 Bom dia , Sr Pregoeiro conseguimos fazer pelo valor de R$ 46.000.00 mensais

Pregoeiro 17/03/2022 10:59:11 Para QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA - Sr Fornecedor bom dia! Poderíamos negociar o valor para o estimado mensal
de R$ 37.768,68?

05.864.744/0001-78 17/03/2022 11:01:14 Bom dia , Sr Pregoeiro.
05.864.744/0001-78 17/03/2022 11:02:29 So um minuto estamos verificando melhor proposta
05.864.744/0001-78 17/03/2022 11:05:17 Nosso melhor valor seria R$ 45.770,00 mensal.

Pregoeiro 17/03/2022 11:19:37 Para QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA - Sr Fornecedor, conforme deliberação atual do TCU não podemos aceitar acima
do nosso valor estimado. Poderíamos tentar chegar aos R$ 37.768,68?

05.864.744/0001-78 17/03/2022 11:21:21 Sr pregoeiro entendemos, mas infelizmente os valores do carro novo estão muito altos, e esta versao solicitada pelo
Conselho encarece ainda mais o valor de aquisição, tornando inviável assumir este compromisso neste valor proposto

Pregoeiro 17/03/2022 11:36:17 Para TRIUNFO SERVICOS LTDA - Sr Fornecedor, conforme deliberação atual do TCU não podemos aceitar acima do
nosso valor estimado. Poderíamos tentar chegar aos R$ 37.768,68?

13.386.914/0001-84 17/03/2022 11:38:48 Prezado Sr. Pregoeiro, Bom dia! Infelizmente não conseguiremos chegar aos valores estimados.
Pregoeiro 17/03/2022 11:44:52 Para UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. - Sr Fornecedor, conforme deliberação atual do TCU não podemos aceitar

acima do nosso valor estimado. Poderíamos tentar chegar aos R$ 37.768,68?
Pregoeiro 17/03/2022 11:58:34 Para UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. - Sr fornecedor por falta de retorno em negociar, estaremos recusando a

proposta inicial.
02.491.558/0001-42 17/03/2022 12:04:41 Bom dia... Infelizmente não temos como chegar no valor proposto.

Pregoeiro 17/03/2022 12:06:55 Srs Fornecedores, passaremos para fase de julgamento e o item será cancelado. Devido as tentativas de negociação
com os fornecedores terem sido frustradas com a alegação de que o valor estimado mensal encontra-se abaixo do

mercado. O CRF/MG realizará nova pesquisa de preços e em breve abriremos nova Licitação.
Sistema 17/03/2022 12:08:40 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 17/03/2022 12:11:29 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/03/2022 às 12:39:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/03/2022 11:05:09
Abertura da sessão

pública 17/03/2022 09:30:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de propostas 17/03/2022 09:46:06 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 17/03/2022 12:08:40 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 17/03/2022 12:11:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/03/2022 às 12:39:00.

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
15:16 horas do dia 17 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SORAYA OLIVEIRA RIBEIRO 
Pregoeiro Oficial

MANUELA VASCONCELLOS BANDEIRA
Equipe de Apoio

MAGALY DE FREITAS LEITE
Equipe de Apoio

ELI TEODORO DA SILVA JUNIOR
Equipe de Apoio

Voltar   
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