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Pregão Eletrônico

927346.22022 .4456 .4351 .65105000

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI/GO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2022

Às 10:00 horas do dia 23 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 668/2019 de 01/01/2022, 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 02/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de veículo automotor,
tipo SEDAN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. 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: Mobiliário - veículo automotivo
Descrição Complementar: Fornecimento de 01 (um) Veículo Automotor de passeio, tipo Sedan, novo e com
fabricação mínima ano 2021.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 199.513,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: KASA MOTORS LTDA, pelo melhor lance de R$ 199.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Mobiliário - veículo automotivo

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
05.471.879/0001-73 KASA

MOTORS
LTDA

Não Não 1 R$ 199.000,0000 R$ 199.000,0000 22/03/2022
09:53:09

Marca: TOYOTA 
Fabricante: TOYOTA 
Modelo / Versão: COROLLA ALTIS 2.0L PREMIUM CVT FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Sedan com 5 (cinco) portas e 5 (cinco) lugares com as
seguintes especificações mínimas: &#61623;&#61472;Motorização 2.0 com no mínimo 150 CV de potência
(conf. ABNT, NBR 5884 e ISSO 1585:1996); &#61623;&#61472;Motor movido a gasolina ou Flex (Etanol e
gasolina); &#61623;&#61472;Capacidade para 05 (cinco) ocupantes; &#61623;&#61472;Dotado de 05 (cinco)
portas; &#61623;&#61472;Câmbio automático de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) marcha ré;
&#61623;&#61472;Rodas em material de liga leve com aro mínimo 16 polegadas; &#61623;&#61472;Pneus
novos compatíveis com o desempenho do veículo; &#61623;&#61472;Vidros elétricos nas 04 portas;
&#61623;&#61472;Travamento automático nas 5 (cinco) portas; &#61623;&#61472;Ar-condicionado
automático, quente e frio, com sistema de recirculação de ar acionado eletronicamente;
&#61623;&#61472;Banco do motorista com ajuste/regulagem elétrico; &#61623;&#61472;Desembaçadores de
para brisas (vidro Traseiro e dianteiro); &#61623;&#61472;Chaves de rodas, macaco e triângulo;
&#61623;&#61472;Cinto de Segurança de três pontas nos 05 (cinco) assentos; &#61623;&#61472;Sistema de
freio ABS; Tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros; &#61623;&#61472;Jogo de tapetes;
&#61623;&#61472;Direção com assistência hidráulica ou elétrica original de fábrica; &#61623;Espelhos
retrovisores esquerdos e direitos; &#61623;Alarme de fábrica; &#61623;Painel de instrumento com indicador
de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial, marcador de combustível, indicador de temperatura e luzes de
advertência. &#61623;Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN;
&#61623;&#61472;Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito
vigente; &#61623;&#61472;Chave adicional – reserva; &#61623;&#61472;Tomada de 12 volts;
&#61623;&#61472;Compartimento de carga (portas malas) capacidade de no mínimo 450 Lts;
&#61623;&#61472;Cor Branca; &#61623;&#61472;Primeiro emplacamento em nome do adquirente
CRECI/GO; &#61623;&#61472;Conexão Bluetooth e USB; &#61623;&#61472;Computador de Bordo;
&#61623;&#61472;Airbags frontais, laterais e de cortina; &#61623;&#61472;Controle de Estabilidade;
&#61623;&#61472;Faróis de Neblina. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.306.945/0001-43 HORUS
COMERCIAL
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 22/03/2022
09:48:04
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Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: CRUZE SEDAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 01 (um) Veículo Automotor de passeio, tipo
Sedan, novo e com fabricação mínima ano 2021 Veículos Sedan com 5 (cinco) portas e 5 (cinco) lugares com as
seguintes especificações mínimas: &#61472;Motorização 2.0 com no mínimo 150 CV de potência (conf. ABNT,
NBR 5884 e ISSO 1585:1996); &#61472;Motor movido a gasolina ou Flex (Etanol e gasolina). 2.2 Deverão ser
equipados com, no mínimo, os seguintes itens: &#61472;Capacidade para 05 (cinco) ocupantes;
&#61472;Dotado de 05 (cinco) portas; &#61472;Câmbio automático de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e
01 (uma) marcha ré; &#61472;Rodas em material de liga leve com aro mínimo 16 polegadas; &#61472;Pneus
novos compatíveis com o desempenho do veículo; &#61472;Vidros elétricos nas 04 portas;
&#61472;Travamento automático nas 5 (cinco) portas Ar-condicionado automático, quente e frio, com sistema
de recirculação de ar acionado eletronicamente; &#61472;Banco do motorista com ajuste/regulagem elétrico;
&#61472;Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro); &#61472;Chaves de rodas, macaco e
triângulo; &#61472;Cinto de Segurança de três pontas nos 05 (cinco) assentos; &#61472;Sistema de freio
ABS; Tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros; &#61472;Jogo de tapetes; &#61472;Direção
com assistência hidráulica ou elétrica original de fábrica; Espelhos retrovisores esquerdos e direitos; Alarme de
fábrica; Painel de instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial, marcador de
combustível, indicador de temperatura e luzes de advertência. Todos os equipamentos obrigatórios conforme
norma em vigor do CONTRAN; &#61472;Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código
Nacional de Trânsito vigente; &#61472;Chave adicional – reserva; &#61472;Tomada de 12 volts;
Compartimento de carga (portas malas) capacidade de no mínimo 450 Lts; &#61472;Cor Branca;
&#61472;Primeiro emplacamento em nome do adquirente CRECI/GO; &#61472;Conexão Bluetooth e USB;
&#61472;Computador de Bordo; Airbags frontais, laterais e de cortina; &#61472;Controle de Estabilidade;
&#61472;Faróis de Neblina 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250.000,0000 20.306.945/0001-43 23/03/2022 10:00:02:257
R$ 199.000,0000 05.471.879/0001-73 23/03/2022 10:00:02:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 23/03/2022
10:00:03 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

23/03/2022
10:10:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

23/03/2022
10:12:20 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de novos lances..

Encerramento 23/03/2022
10:22:21 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

23/03/2022
10:22:21 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

23/03/2022
10:35:26

Recusa da proposta. Fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.306.945/0001-43, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000. Motivo: Veículo não atende
especificações do termo de referência.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

23/03/2022
10:57:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor KASA MOTORS LTDA, CNPJ/CPF:
05.471.879/0001-73.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

23/03/2022
11:12:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KASA MOTORS LTDA,
CNPJ/CPF: 05.471.879/0001-73.

Aceite de proposta 23/03/2022
11:22:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KASA MOTORS LTDA, CNPJ/CPF:
05.471.879/0001-73, pelo melhor lance de R$ 199.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

23/03/2022
11:23:14

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KASA MOTORS LTDA - CNPJ/CPF:
05.471.879/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/03/2022
10:00:02

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

10:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/03/2022

10:00:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 23/03/2022
10:02:57

Bom dia a todos. Item aberto para lances.

Sistema 23/03/2022 O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo



23/03/2022 15:21 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/4

10:10:04 pregoeiro.
Sistema 23/03/2022

10:12:20
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de novos lances..

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 23/03/2022

10:22:21
O item 1 está encerrado.

Sistema 23/03/2022
10:22:28

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

Pregoeiro 23/03/2022
10:34:36

Para KASA MOTORS LTDA - Bom dia Licitante. Precisamos negociar valor do veículo e
demais itens.

05.471.879/0001-
73

23/03/2022
10:35:04

Bom dia senhor pregoeiro

Pregoeiro 23/03/2022
10:39:06

Não obstante o valor do veículo estar dentro do valor de referência, para atendermos o
máximo do interesse público no presente certame, proponho reduzir o valor do veículo
para R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) além de outros acessórios que a

licitante poderia oferecer para acrescentar ao veículo.
Pregoeiro 23/03/2022

10:42:16
Para KASA MOTORS LTDA - .

05.471.879/0001-
73

23/03/2022
10:43:44

Sim, senhor pregoeiro estamos online

05.471.879/0001-
73

23/03/2022
10:44:43

Nosso valor ofertado já está abaixo do valor estimado para o presente certame.
Infelizmente não é possível a redução

Pregoeiro 23/03/2022
10:44:58

Para KASA MOTORS LTDA - Não obstante o valor do veículo estar dentro do valor de
referência, para atendermos o máximo do interesse público no presente certame,

proponho reduzir o valor do veículo para R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil
reais) além de outros acessórios que a licitante poderia oferecer para acrescentar ao

veículo.
Pregoeiro 23/03/2022

10:45:58
Para KASA MOTORS LTDA - É imprescindível que negociemos o valor. Quais acessórios

podem ser ofertados pela Licitante?
05.471.879/0001-

73
23/03/2022
10:48:11

Porém, forneceremos um veículo ano/modelo 2022/2023, ou seja, superior ao que
está exigido no Edital e ofertado em nossa proposta inicial

Pregoeiro 23/03/2022
10:49:41

Para KASA MOTORS LTDA - Quais acessórios podem ser ofertados pela Licitante?

05.471.879/0001-
73

23/03/2022
10:49:49

Sobre os acessórios, podemos ofertar a este douto órgão a instalação de película
(insulfilm) nos vidros laterais e traseiro do veículo

Pregoeiro 23/03/2022
10:54:05

Para KASA MOTORS LTDA - Em última pergunta, e sobre o valor?

05.471.879/0001-
73

23/03/2022
10:55:25

Infelizmente não consigo a redução no valor senhor pregoeiro.

Pregoeiro 23/03/2022
10:57:33

Para KASA MOTORS LTDA - Então, aguardo envio de nova proposta conforme novas
menções.

Sistema 23/03/2022
10:57:49

Senhor fornecedor KASA MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 05.471.879/0001-73, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 23/03/2022
11:12:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor KASA MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 05.471.879/0001-73,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/03/2022
11:21:03

Para KASA MOTORS LTDA - Recebido. Qualquer tratativa sobre a entrega do veículo ou
qualquer outra questão daqui para frente, deverá ser feita com o colaborador Iris pelo

telefone 62 999809650.
Pregoeiro 23/03/2022

11:23:03
Obrigado pela participação de todos.

Sistema 23/03/2022
11:23:14

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 23/03/2022
11:23:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às
11:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/03/2022
10:43:42

Abertura da sessão
pública

23/03/2022
10:00:02 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

23/03/2022
10:22:28 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/03/2022
11:23:14 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/03/2022
11:23:31

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às
11:45:00.
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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 11:46 horas do dia 23 de março
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALAOR BEZERRA REZENDE 
Pregoeiro Oficial

FERNANDO SOUZA SANTANA
Equipe de Apoio

HUMBERTO FRANCA VILELA
Equipe de Apoio

Voltar   
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