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Pregão Eletrônico

987779.612019 .12213 .4295 .4442608401

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00061/2019

Às 14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 01/2019 de 09/01/2019, 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 126, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uma ambulância tipo a para simples remoção tipo pick up 4x4 0 km para a
secretaria de saúde. 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: VEÍCULO PICK-UP
Descrição Complementar: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da
cabine, freio c/ (a.b.s.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de
simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. c/ capacidade mín de carga 1.000 kg
motor; potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran, conforme
termo de referência do edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 170.666,8300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 163.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO PICK-UP

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
19.426.365/0001-00 R L DE FARIAS

EIRELI
Não Não 1 R$ 170.000,0000 R$ 170.000,0000 09/12/2019

12:30:33
Marca: Chevrolet S10 
Fabricante: Chevrolet 
Modelo / Versão: S10 LS CS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere
a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da



10/12/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/10

ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

30.509.342/0001-00 PGL COMERCIO
DE VEICULOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.500,0000 R$ 170.500,0000 09/12/2019
12:13:28

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S-10 CABINE SIMPLES 2.8 DIESEL 2019/2020 0KM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHEVROLET S-10 CABINE SIMPLES 2.8 DIESEL 2019/2020 0KM,
Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas
quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO,
implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência
mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do
ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist.
Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do
alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada
(110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de
uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de
120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal
Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da
carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A
por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto,
operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito,
quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento
UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers),
no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica
c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste
de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à
norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de
sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e
ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/
ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR
14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira
do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de
comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos
na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por
laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma
acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-
mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor
amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos
e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra
(ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

15.723.680/0001-49 GOMES
VEICULOS
ESPECIAIS
EIRELI

Não Não 1 R$ 170.600,0000 R$ 170.600,0000 05/12/2019
09:11:28

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S-10 4X4 CABINE SIMPLES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere
a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
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equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

30.105.413/0001-00 IPI
MOBILIDADE
CORPORATIVA
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 170.600,0000 R$ 170.600,0000 08/12/2019
17:07:42

Marca: GM 
Fabricante: GM 
Modelo / Versão: S10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: especificação conforme edital.

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO
E LOGISTICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.600,0000 R$ 170.600,0000 09/12/2019
10:52:05

Marca: GM/S10 
Fabricante: GM/S10 
Modelo / Versão: GM/S10 4X4 DIESEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de IMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
eformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons
distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece
laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a
requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi articulada, confeccionada em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e edicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. (MARCA GM/S10
DIESEL 4X4)

30.330.883/0001-69 CKS COMERCIO
DE VEICULOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 170.666,8300 R$ 170.666,8300 29/11/2019
18:00:57

Marca: Chevrolet 
Fabricante: GM Chevrolet 
Modelo / Versão: Pick up S-10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere
a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em



10/12/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/10

duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

03.093.776/0001-91 MANUPA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAS
EIRELI

Não Não 1 R$ 170.666,8300 R$ 170.666,8300 04/12/2019
17:14:57

Marca: Chevrolet 
Fabricante: Chevrolet 
Modelo / Versão: s10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere
a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

32.193.928/0001-26 JRMCAR
LOCADORA DE
VEICULOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 170.666,8300 R$ 170.666,8300 09/12/2019
10:32:53

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados
e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12
Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos
e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595
(Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão,
deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03
tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc;
Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere
a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação
do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento
do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/
no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi articulada, confeccionada em
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duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro
ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

03.935.826/0001-30 PEDRAGON
AUTOS LTDA

Não Não 1 R$ 201.000,0000 R$ 201.000,0000 09/12/2019
11:05:22

Marca: S10 CS 2.8 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/
os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/
capacidade mín de carga 1.000kg Motor; Potência 200 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e
exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não
inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. létrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín
100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120
A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua,
c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação
natural e ...

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 201.000,0000 03.935.826/0001-30 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.666,8300 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.666,8300 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.666,8300 32.193.928/0001-26 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.600,0000 15.723.680/0001-49 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.600,0000 30.105.413/0001-00 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.600,0000 22.553.526/0001-31 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.500,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.000,0000 19.426.365/0001-00 09/12/2019 14:00:10:150
R$ 170.001,1300 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:17:17:583
R$ 169.900,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:18:00:363
R$ 169.800,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:20:15:827
R$ 169.500,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:21:49:330
R$ 169.300,0000 15.723.680/0001-49 09/12/2019 14:22:16:293
R$ 168.999,9999 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:22:38:063
R$ 168.850,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:23:33:777
R$ 168.500,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:24:10:223
R$ 168.400,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:24:26:700
R$ 168.450,0000 19.426.365/0001-00 09/12/2019 14:24:29:597
R$ 168.000,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:24:38:347
R$ 167.500,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:24:44:887
R$ 166.666,6666 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:24:52:180
R$ 167.990,0000 19.426.365/0001-00 09/12/2019 14:24:53:317
R$ 165.000,0000 19.426.365/0001-00 09/12/2019 14:25:04:733
R$ 166.400,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:25:05:813
R$ 164.900,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:25:15:327
R$ 164.800,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:25:18:247
R$ 164.000,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:25:30:930
R$ 163.900,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:25:32:863
R$ 163.333,3333 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:25:47:797
R$ 163.233,3333 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:25:49:980
R$ 163.000,0000 15.723.680/0001-49 09/12/2019 14:26:59:303
R$ 162.222,2222 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:27:04:900
R$ 162.000,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:27:15:557
R$ 161.111,1111 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:28:28:563
R$ 161.000,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:29:03:617
R$ 160.222,2222 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:29:31:287
R$ 164.899,9999 19.426.365/0001-00 09/12/2019 14:29:50:160
R$ 160.100,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:30:02:743
R$ 160.000,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:30:39:463
R$ 159.900,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:30:54:753
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R$ 159.222,2222 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:31:18:390
R$ 159.000,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:31:52:133
R$ 158.888,8888 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:32:05:303
R$ 158.750,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:32:17:247
R$ 158.111,1111 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:32:29:070
R$ 158.000,0000 30.330.883/0001-69 09/12/2019 14:32:53:150
R$ 157.000,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:34:49:137
R$ 157.900,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:34:49:623
R$ 156.900,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:36:27:870
R$ 156.100,0000 03.093.776/0001-91 09/12/2019 14:38:12:597
R$ 156.000,0000 30.509.342/0001-00 09/12/2019 14:38:25:600

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
32.193.928/0001-

26
Tempo para envio de lance

expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/12/2019
14:16:07 Item Aberto.

Encerrado 09/12/2019
14:40:26 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

09/12/2019
14:40:26

Item teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Aceite 09/12/2019
15:10:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.509.342/0001-00, pelo melhor lance de R$ 156.000,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
15:11:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.509.342/0001-00.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
15:15:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.509.342/0001-00.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
15:29:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.509.342/0001-00.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
15:30:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.509.342/0001-00.

Recusa 09/12/2019
16:17:58

Recusa da proposta. Fornecedor: PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.509.342/0001-
00, pelo melhor lance de R$ 156.000,0000. Motivo: A empresa não juntou a documentação com a
proposta conforme prevê o Decreto 10.024/2019.

Recusa 09/12/2019
16:32:36

Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de R$ 156.100,0000. Motivo: A empresa não
encaminhou a documentação juntamente com a proposta conforme Decreto 10.024/2019.

Recusa 09/12/2019
16:44:10

Recusa da proposta. Fornecedor: CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.330.883/0001-69, pelo melhor lance de R$ 158.000,0000. Motivo: Certificado de Regularidade
FGTS vencido. Proposta desclassificada/recusada.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

10/12/2019
09:46:28 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do
desempate

10/12/2019
09:46:28 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Sorteio
eletrônico

10/12/2019
09:46:28

Item teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao
cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

10/12/2019
10:01:34

O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 10:01:34 de 10/12/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor JRMCAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, CPF/CNPJ:
32.193.928/0001-26.

Encerrado 10/12/2019
10:01:34 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

10/12/2019
10:01:34

Item teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Aceite 10/12/2019
10:08:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
15.723.680/0001-49, pelo melhor lance de R$ 163.000,0000.

Abertura do 10/12/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
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prazo de
Convocação -
Anexo

10:10:15 15.723.680/0001-49.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

10/12/2019
10:26:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 15.723.680/0001-49.

Habilitado 10/12/2019
10:28:55

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
15.723.680/0001-49, pelo melhor lance de R$ 163.000,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

10/12/2019
10:42:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI CNPJ/CPF:
30330883000169. Motivo: Contra a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, visto que nossa
certidão do FGTS estava dentro do prazo de validade para a data de 05/12/2019 que seria realizada
a realização do Pregão

Intenção de
Recurso
Recusada

10/12/2019
13:53:53

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30330883000169. Motivo: Inicialmente publicamos o edital como sendo PE 01/2019, porém houve
uma falha na numeração e tivemos que anular o processo que seria julgado dia 05/12.
Posteriormente publicamos o PE 61/2019 com data para 09/12 e a empresa teria que incluir nova
proposta e nova habilitação já que se tratava de outro procedimento. A falha na verificação da
vigência do certificado do FGTS ocorreu pela empresa sendo que nos editais apontamos que o
licitante é responsável em acompanhar o andamento do certame.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

30.330.883/0001-69 10/12/2019 10:42 10/12/2019 13:53 Recusado
Motivo Intenção:Contra a decisão do pregoeiro em nos desclassificar, visto que nossa certidão do FGTS
estava dentro do prazo de validade para a data de 05/12/2019 que seria realizada a realização do Pregão,
sendo que o mesmo foi adiado e o sistema não aceitou novo anexo. Sendo que temos certidão do FGTS
valida também para a data que foi realizado, e não nos foi solicitado para apresentação.
Motivo Aceite ou Recusa:Inicialmente publicamos o edital como sendo PE 01/2019, porém houve uma
falha na numeração e tivemos que anular o processo que seria julgado dia 05/12. Posteriormente
publicamos o PE 61/2019 com data para 09/12 e a empresa teria que incluir nova proposta e nova
habilitação já que se tratava de outro procedimento. A falha na verificação da vigência do certificado do
FGTS ocorreu pela empresa sendo que nos editais apontamos que o licitante é responsável em acompanhar
o andamento do certame.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 09/12/2019
14:00:53

Boa tarde senhores licitantes. Declaro aberta a sessão de julgamento das propostas do
Pregão Eletrônico 61/2019.

Pregoeiro 09/12/2019
14:01:07

Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:

Pregoeiro 09/12/2019
14:01:21

a) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais

e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que
declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.

Pregoeiro 09/12/2019
14:01:30

b) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, o licitante que deixar de
responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus

decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro 09/12/2019

14:08:50
Senhores licitantes, estou analisando as propostas.

Pregoeiro 09/12/2019
14:08:51

Senhores licitantes, estou analisando as propostas.

Pregoeiro 09/12/2019
14:16:07

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

Pregoeiro 09/12/2019
14:17:49

Solicito que os licitantes enviem seus lances.

Pregoeiro 09/12/2019
14:28:27

Verifiquem o tempo para interposição de lances.

Sistema 09/12/2019
14:40:26

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/12/2019
14:40:26

O item 1 teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 09/12/2019

14:40:26
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 09/12/2019
14:41:06

Lances encerrados!

Pregoeiro 09/12/2019
14:49:23

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Boa tarde! O valor do último lance foi de R$
156.000,00. Há a possibilidade de baixar esse valor para R$ 155.000,00?

30.509.342/0001-
00

09/12/2019
14:50:51

Boa tarde! já estamos em nosso valor minimo.
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Pregoeiro 09/12/2019
14:52:31

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Não há mesmo essa possibilidade? Consegue
baixar para R$ 155.500,00?

30.509.342/0001-
00

09/12/2019
14:54:36

R$156.000,00 é nosso melhor preço!

Pregoeiro 09/12/2019
14:55:48

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Tudo bem então. Procederei ao julgamento.

Pregoeiro 09/12/2019
14:55:54

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Obrigado!

Pregoeiro 09/12/2019
15:06:06

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Senhor(a) foi verificado no SICAF que há
pendências referentes à Fazenda Municipal. Por se tratar de ME, será concedido o prazo
legal para regularização do mesmo. Você já tem a certidão regularizada para anexar aos

demais documentos?
Sistema 09/12/2019

15:11:08
Senhor fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.509.342/0001-

00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 09/12/2019

15:14:51
Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Favor verificar o item 10.7 do edital no que

tange prazo para envio dos documentos complementares.
Sistema 09/12/2019

15:15:15
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:

30.509.342/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 09/12/2019

15:17:09
Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Favor encaminhar a proposta ajustada

conforme item 10.6 do edital.
30.509.342/0001-

00
09/12/2019
15:27:34

Não abriu a opção para colocar o anexo

Sistema 09/12/2019
15:29:04

Senhor fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.509.342/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 09/12/2019
15:29:40

Para PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Verifique se agora foi habilitado, por
gentileza

Sistema 09/12/2019
15:30:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
30.509.342/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/12/2019
16:13:57

Estou revisando a documentação das demais licitantes.

Pregoeiro 09/12/2019
16:14:34

A primeira classificada descumpriu as exigências do edital.

Pregoeiro 09/12/2019
16:15:58

A 1º classificada descumpriu as exigências do edital no que tange a juntada de proposta
+ documentação.

Pregoeiro 09/12/2019
16:33:15

A 2º classificada descumpriu as exigências do edital em relação à juntada de
documentação e proposta.

Pregoeiro 09/12/2019
16:43:43

A 3º classificada apresentou a documentação e a proposta, porém o Certificado de
Regularidade do FGTS encontra-se vencido na data de 08/12/2019.

Pregoeiro 09/12/2019
16:44:55

Farei a suspensão do pregão por ocasião do horário e retornaremos com o procedimento e
análise amanhã, 10/12/2019 às 09h00.

Pregoeiro 09/12/2019
16:45:06

Desde já agradeço à todos!

Pregoeiro 10/12/2019
09:00:51

Bom dia à todos!

Pregoeiro 10/12/2019
09:01:50

Declaro reaberta a sessão pública do PE 61-2019. Ontem não tivemos tempo hábil para
finalizar o procedimento, então procederei à continuação na análise das propostas das

empresas participantes.
Pregoeiro 10/12/2019

09:02:16
Peço a gentileza que acompanhem o pregão até o final e estejam atentos aos recados.

Pregoeiro 10/12/2019
09:04:57

Conforme verificado ontem, as duas primeiras classificadas não juntaram a documentação
com a proposta conforme enfatiza o art 26, § 3º do Decreto 10.024/2019.

Pregoeiro 10/12/2019
09:06:10

Ontem, ao analisar as propostas encaminhadas verifiquei que a primeira classificada e a
segunda não encaminharam a proposta juntamente com a documentação conforme

enfatiza o art. 26 § 3º do Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 10/12/2019

09:08:15
Sendo assim, verifiquei a documentação da 3º classificada e a mesma apresentou

certificado de regularidade do FGTS vencida e por não se tratar de ME/EPP não poderá
juntar o certificado regularizado conforme dita o tratamento diferenciado para ME e EPP.

Pregoeiro 10/12/2019
09:08:26

Farei a verificação da quarta classificada.

Pregoeiro 10/12/2019
09:41:39

Após a análise, foi verificado que a quarta classificada apresentou toda a documentação,
atendendo ao edital.

Sistema 10/12/2019
09:46:28

O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 10/12/2019
09:46:28

Sr. Fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., CPF/CNPJ 30.105.413/0001-00 em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:51:28 do dia 10/12/2019. Acesse a

fase de lance.
Sistema 10/12/2019

09:46:28
O item 1 teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico

entre os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate
Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Acompanhe as convocações na Sala de Disputa.
Pregoeiro 10/12/2019 Teremos que reiniciar a disputa para desempate, pessoal!
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09:46:48
Sistema 10/12/2019

09:51:28
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:51:28 de 10/12/2019. O tempo

expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.,
CPF/CNPJ 30.105.413/0001-00.

Sistema 10/12/2019
09:51:29

Sr. Fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CPF/CNPJ 22.553.526/0001-
31 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou

desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:56:28 do dia
10/12/2019. Acesse a fase de lance.

Sistema 10/12/2019
09:56:32

O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 09:56:32 de 10/12/2019. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA

EIRELI, CPF/CNPJ 22.553.526/0001-31.
Sistema 10/12/2019

09:56:32
Sr. Fornecedor JRMCAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, CPF/CNPJ 32.193.928/0001-26
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir

de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:01:32 do dia 10/12/2019.
Acesse a fase de lance.

Sistema 10/12/2019
10:01:34

O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 10:01:34 de 10/12/2019. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JRMCAR LOCADORA DE VEICULOS

EIRELI, CPF/CNPJ 32.193.928/0001-26.
Sistema 10/12/2019

10:01:34
O item 1 está encerrado.

Sistema 10/12/2019
10:01:34

O item 1 teve empate real para o valor 170.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 10/12/2019

10:01:34
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Sistema 10/12/2019
10:10:15

Senhor fornecedor GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 15.723.680/0001-49,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/12/2019
10:13:06

Para GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - Favor encaminhar proposta ajustada.

Pregoeiro 10/12/2019
10:17:57

Para GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI - Favor encaminhar no prazo do item 10.7 do
edital.

Sistema 10/12/2019
10:26:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
15.723.680/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/12/2019
10:28:25

Farei a habilitação da empresa vencedora e será aberto o prazo para manifestação do
interesse em interpor recurso.

Sistema 10/12/2019
10:28:56

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 10/12/2019
10:29:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/12/2019 às
13:30:00.

Pregoeiro 10/12/2019
10:30:24

Está aberto o prazo para interposição de recurso. Até às 13h30 min de hoje.

Pregoeiro 10/12/2019
10:33:34

Declaro encerrada a sessão.

Pregoeiro 10/12/2019
10:33:42

Abraço à todos!

Pregoeiro 10/12/2019
13:38:05

Boa tarde

Pregoeiro 10/12/2019
13:38:24

Estou verificando o recurso recebido. Dentro de instantes entro em contato.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

09/12/2019
16:46:00

Previsão de Reabertura: 10/12/2019 09:00:00.  Motivo: Pregão Eletrônico suspenso
para análise.

Reativado 10/12/2019
09:00:33

Abertura de Prazo 10/12/2019
10:28:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

10/12/2019
10:29:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/12/2019 às 13:30:00.

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 13:54 horas do dia 10 de dezembro de 2019, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS 
Pregoeiro Oficial

VANESSA CRISTINA GAMA SANTOS LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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