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Pregão Eletrônico

980060.22020 .5282 .4388 .217603800

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2020

Às 10:02 horas do dia 26 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 027/2020 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
082/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo para transporte de pacientes com risco de vida sem a necessidade de intervenção
clínica no local.. 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: AMBULÂNCIA
Descrição Complementar: Ambulância, ambulancia
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 205.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 204.800,0000
.

Histórico
Item: 1 - AMBULÂNCIA

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
* 09.103.941/0001-25 TATIANA

CAPITANIO -
VEICULOS

Sim Sim 1 R$ 205.000,0000 R$ 205.000,0000 24/08/2020
18:16:23

Marca: GM 
Fabricante: GENERAL MOTOR DO BRASIL 
Modelo / Versão: S10 C/SIMPLES 4X4 DIESIEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: S10 4X4 C/SIMPLES TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO B

12.965.774/0001-36 AUTO 4X4
SERVICO E
COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS
LTDA

Sim Não 1 R$ 205.000,0000 R$ 205.000,0000 25/08/2020
22:43:45

Marca: TOYOTA 
Fabricante: TOYOTA 
Modelo / Versão: HILUX CS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM
RISCO DE VIDA SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CLÍNICA NO LOCAL – AMBULÂNCIA TIPO B MARCA TOYOTA
MODELO HILUX CHASSI Veículo zero quilometro, tipo PICAPE com TRAÇÃO 4X4 de cor branca, ano de fabricação e
modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE
BÁSICO / PRÉ-HOSPITALAR, de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações
na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do
artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1- VEÍCULO: 1.1- Dimensões Externas:
Comprimento: 5325 mm Largura: 1795 mm Distância entre eixos: 3080 mm 1.2- Dimensões Internas:
Comprimento: 2310 mm Largura: 1570 mm Altura: 1350 mm 1.3- Especificações do Motor: • Cilindradas: 2750 cm3
• Combustível: Diesel • Potência cv (KW) @rpm: 175/3395 • Tração e Transmissão: Com acionamento 4x4, 5
marchas à frente e 1 marcha à ré • Cilindros / Válvulas: 4/16 1.4- Informações Complementares: • Capacidade de
carga: 1015 kg • Rodas: Aro 17 c/ pneus 220/65 de rodado simples • Tanque de Combustível: 75 litros • Freio e
Suspensão: Original de Fábrica Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de
proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do
motorista com regulagem de altura e demais equipamentos de série. 2-ADAPTAÇÃO: 2.1? Adaptação Externa: •
Módulo construído sobre a caçamba da carroceria construído em alumínio extrudado em liga de alta resistência com
barras de perfil quadrado equipado com Janela de emergência e vidros de correr instalada na lateral direita, ambos
com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; • O sistema de fixação do
módulo na caçamba da pick-up é projetado de forma que não transfira esforço de flexão e torção para o chassi e
equipamentos internos, garantindo a integridade dos ocupantes em casos de acidentes; • Vedação geral do chassi
para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; • A distribuição da carga da adaptação
incidi no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo
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uma melhor dirigibilidade e estabilidade; • Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca
retrátil; • Reforço nas molas traseiras; • Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; • Revestimento em
painéis de fibra de vidro de alta resistência; • Pintura dos cantos do módulo na cor branca com tinta poliuretano com
fundo especial de ancoragem; • Grafismo com adesivos padrão ?AMBULÂNCIA 2.2- Sinalizadores: • Sinalizador visual
em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de
cor vermelho rubi, equipado com LED´s de alta uminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a
norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a
norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com
sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone
dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; • 02 (duas)
lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas
extremidades da parte traseira da carroceria, e 02 (duas) nas laterais, acionados em conjunto com o sinalizador
visual dianteiro; • Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de
no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.3- Adaptação Interna: • Espaço
interno do compartimento de atendimento com no minimo 6m³; • Divisória entre cabine do motorista e
compartimento do paciente com janela de comunicação; • Isolamento termo acústico de alta densidade para
retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre o módulo e o revestimento;Revestimento interno
construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente
produzido em ABS moldado; Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e
calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4- Mobiliário:
Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em
fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em acrílico; Bancada com suporte para bomba de infusão
e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor argila texturizada; •
Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa
descartável

* 21.380.013/0001-03 FAVORITA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 230.000,0000 R$ 230.000,0000 25/08/2020
17:48:04

Marca: Chevrolet 
Fabricante: Chevrolet 
Modelo / Versão: s-10 cab. simples 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO/ITEM 5.1 Veículo zero
quilometro, tipo PICAPE com TRAÇÃO 4X4 de cor branca, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão
da Nota Fiscal, devidamente adaptado em AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO / PRÉ-HOSPITALAR, de acordo
com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o
pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as
seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1- VEÍCULO: 1.1- Dimensões Externas: • Comprimento: 5325 mm • Largura:
1795 mm • Distância entre eixos: 3080 mm 1.2- Dimensões Internas: • Comprimento: 2310 mm • Largura: 1570
mm • Altura: 1350 mm 1.3- Especificações do Motor: • Cilindradas: 2750 cm3 • Combustível: Diesel • Potência cv
(KW) @rpm: 175/3395 • Tração e Transmissão: Com acionamento 4x4, 5 marchas à frente e 1 marcha à ré •
Cilindros / Válvulas: 4/16 1.4- Informações Complementares: • Capacidade de carga: 1015 kg • Rodas: Aro 17 c/
pneus 220/65 de rodado simples • Tanque de Combustível: 75 litros • Freio e Suspensão: Original de Fábrica •
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras,
cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de
altura e demais equipamentos de série. 2-ADAPTAÇÃO: 2.1? Adaptação Externa: • Módulo construído sobre a
caçamba da carroceria construído em alumínio extrudado em liga de alta resistência com barras de perfil quadrado
equipado com Janela de emergência e vidros de correr instalada na lateral direita, ambos com película opaca em
filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; • O sistema de fixação do módulo na caçamba da
pick-up é projetado de forma que não transfira esforço de flexão e torção para o chassi e equipamentos internos,
garantindo a integridade dos ocupantes em casos de acidentes; • Vedação geral do chassi para evitar infiltração e
acúmulos líquidos e piso com material antirruído; • A distribuição da carga da adaptação incidi no mais baixo centro
de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e
estabilidade; • Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; • Reforço nas
molas traseiras; • Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; • Revestimento em painéis de fibra de
vidro de alta resistência; • Pintura dos cantos do módulo na cor branca com tinta poliuretano com fundo especial de
ancoragem; • Grafismo com adesivos padrão ?AMBULÂNCIA?. 2.2- Sinalizadores: • Sinalizador visual em formato de
barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho
rubi, equipado com LED´s de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE
J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE
J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene
eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de
ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; • 02 (duas) lanternas e/ou
sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte
traseira da carroceria, e 02 (duas) nas laterais, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; • Farol
auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em
movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.3- Adaptação Interna: • Espaço interno do
compartimento de atendimento com no minimo 6m³; • Divisória entre cabine do motorista e compartimento do
paciente com janela de comunicação; • Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e
de ruídos externos, instalado entre o módulo e o revestimento; • Revestimento interno construído em painéis de alto
impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; • Piso
inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta
resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4- Mobiliário: • Armário superior para guarda de insumos
médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas
corrediças em acrílico; • Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em
compensado naval, revestida em fórmica na cor argila texturizada; • Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com
lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou
material lavável tex

* 03.093.776/0003-53 MANUPA
COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO
DE
EQUIPAMENTOS

Não Não 1 R$ 260.000,0000 R$ 260.000,0000 25/08/2020
23:46:43

Marca: Chevrolet 
Fabricante: Chevrolet 
Modelo / Versão: S10 Chassi Cabini 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo zero quilometro, tipo PICAPE com TRAÇÃO 4X4 de cor branca,
ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em AMBULÂNCIA
TIPO B - SUPORTE BÁSICO / PRÉ-HOSPITALAR, de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as
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devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N°
4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1- VEÍCULO: 1.1-
Dimensões Externas: • Comprimento: 5325 mm • Largura: 1795 mm • Distância entre eixos: 3080 mm 1.2-
Dimensões Internas: • Comprimento: 2310 mm • Largura: 1570 mm • Altura: 1350 mm 1.3- Especificações do
Motor: • Cilindradas: 2750 cm3 • Combustível: Diesel • Potência cv (KW) @rpm: 175/3395 • Tração e Transmissão:
Com acionamento 4x4, 5 marchas à frente e 1 marcha à ré • Cilindros / Válvulas: 4/16 1.4- Informações
Complementares: • Capacidade de carga: 1015 kg • Rodas: Aro 17 c/ pneus 220/65 de rodado simples • Tanque de
Combustível: 75 litros • Freio e Suspensão: Original de Fábrica• Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN,
airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-
tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura e demais equipamentos de série. 2-
ADAPTAÇÃO: 2.1? Adaptação Externa: • Módulo construído sobre a caçamba da carroceria construído em alumínio
extrudado em liga de alta resistência com barras de perfil quadrado equipado com Janela de emergência e vidros de
correr instalada na lateral direita, ambos com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre
a luz artificial; • O sistema de fixação do módulo na caçamba da pick-up é projetado de forma que não transfira
esforço de flexão e torção para o chassi e equipamentos internos, garantindo a integridade dos ocupantes em casos
de acidentes; • Vedação geral do chassi para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; • A
distribuição da carga da adaptação incidi no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso
(vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e estabilidade; • Para-choque traseiro original, e
porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; • Reforço nas molas traseiras; • Fechaduras e dobradiças em aço
inox de alta resistência; • Revestimento em painéis de fibra de vidro de alta resistência; • Pintura dos cantos do
módulo na cor branca com tinta poliuretano com fundo especial de ancoragem; • Grafismo com adesivos padrão ?
AMBULÂNCIA?. 2.2- Sinalizadores: • Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de
alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED´s de alta
luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios
de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos
ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de
pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo
100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; • 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de
alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, e 02 (duas) nas
laterais, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; • Farol auxiliar de embarque instalado na área
traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de
acionamento independente; 2.3- Adaptação Interna: • Espaço interno do compartimento de atendimento com no
minimo 6m³; • Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; •
Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre o
módulo e o revestimento; • Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização
e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; • Piso inferior nivelado com compensado
naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e
acúmulos líquidos; 2.4- Mobiliário: • Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em
compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em acrílico; • Bancada com
suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica
na cor argila texturizada; • Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para
acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com
estofamento em courvin automoti

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 205.000,0000 12.965.774/0001-36 26/08/2020 10:02:46:177
R$ 204.800,0000 12.965.774/0001-36 26/08/2020 10:19:43:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

26/08/2020
10:08:23

Desclassificação da proposta de R$ 260.000,0000. Proponente apresentou valor da proposta acima do
máximo aceitável conforme dispõe o item 6.3 do Termo de Referência anexo I do edital

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

26/08/2020
10:08:36

Desclassificação da proposta de R$ 230.000,0000. Proponente apresentou valor da proposta acima do
máximo aceitável conforme dispõe o item 6.3 do Termo de Referência anexo I do edital

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

26/08/2020
10:16:49

Desclassificação da proposta de R$ 205.000,0000. O Proponente não cumpriu a exigência do item
8.1.5 do edital no que refere-se a descrição detalhada do objeto.

Aberto 26/08/2020
10:18:08 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

26/08/2020
10:31:05 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 26/08/2020
10:31:05 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/08/2020
10:34:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/08/2020
10:41:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE
PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/08/2020
11:40:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/08/2020
11:56:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE
PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.

Aceite 26/08/2020
12:00:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, pelo melhor lance de R$ 204.800,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/09/2020
10:16:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/09/2020
10:20:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE
PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36.

Habilitado 09/09/2020
10:42:57

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, pelo melhor lance de R$ 204.800,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

09/09/2020
10:55:25

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TATIANA CAPITANIO - VEICULOS CNPJ/CPF:
09103941000125. Motivo: TEMOS A INTENÇÃO NOSSA PROPOSTA CADASTRA NA PLATAFORMA FOI
DESCONSIDERADA E NÃO HOUVE NENHUM JUSTIFICATIVA POR TAL RAZÃO A PROPOSTA
APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA NA 1º FASE TOTALMENTE EM

Registro
Intenção de
Recurso

09/09/2020
10:56:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TATIANA CAPITANIO - VEICULOS CNPJ/CPF:
09103941000125. Motivo: TEMOS A INTENÇÃO NOSSA PROPOSTA CADASTRA NA PLATAFORMA FOI
DESCONSIDERADA E NÃO HOUVE NENHUM JUSTIFICATIVA POR TAL RAZÃO A PROPOSTA
APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA NA 1º FASE TOTALMENTE EM

Intenção de
Recurso
Recusada

09/09/2020
11:29:30

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CNPJ/CPF:
09103941000125. Motivo: Prezado licitante, conforme registrado, a proposta da empresa foi rejeitada
por não detalhar o objeto conforme exigência no edital, a descrição do objeto constava apenas "S10
4X4 C/SIMPLES TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO B". O que nos leva a desconhecer se a
proposta é compatível com a necessidade da Administração.

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

09.103.941/0001-25 09/09/2020 10:56 09/09/2020 11:29 Recusado
Motivo Intenção:TEMOS A INTENÇÃO NOSSA PROPOSTA CADASTRA NA PLATAFORMA FOI
DESCONSIDERADA E NÃO HOUVE NENHUM JUSTIFICATIVA POR TAL RAZÃO A PROPOSTA APRESENTADA
PELA EMPRESA VENCEDORA NA 1º FASE TOTALMENTE EM DESACORDO COM EDITAL E MESMO ASSIM TEVE
SUA VALIDADE CONFIRMADA TATIANIA CAPITANIO CNPJ 06 103 941/0001-25
Motivo Aceite ou Recusa:Prezado licitante, conforme registrado, a proposta da empresa foi rejeitada por
não detalhar o objeto conforme exigência no edital, a descrição do objeto constava apenas "S10 4X4
C/SIMPLES TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO B". O que nos leva a desconhecer se a proposta é
compatível com a necessidade da Administração.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/08/2020
10:18:09

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

Pregoeiro 26/08/2020
10:31:05

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 26/08/2020
10:31:05

O item 1 está encerrado.

Sistema 26/08/2020
10:31:05

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 26/08/2020

10:34:20
Senhor fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,

CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 26/08/2020

10:41:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS

AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 26/08/2020

11:40:59
Senhor fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,

CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 26/08/2020

11:56:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS

AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/08/2020

12:25:26
Após consulta de autenticidade das certidões fiscais, constatou-se que a certidão da

SEFA/PA da empresa AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36 encontra-se com restrições, diante disso, e conformidade

do art.48, 3§ da lei 8.666/93 abriremos prazo de 8 dias para que seja enviado nova
documentação.

Pregoeiro 26/08/2020
12:26:36

Registra-se ainda, que a empresa AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, não se enquadra nos benefícios da

lei 123/06.
Pregoeiro 26/08/2020

12:28:13
Diante do exposto, decidiu-se suspender a sessão para reabertura no dia 09/09/2020 às

10h, para que a empresa apresente nova documentação de habilitação.
Pregoeiro 09/09/2020 Bom dia, Senhores Licitantes iremos reabrir a fase de julgamento refente a habilitação da
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10:14:29 empresa que encontrava-se na fase referida. Ressalto que foi aberto prazo de 8 dias para
que a empresa apresentasse nova documentação nos termos do art.48, §3 da Lei

8.666/93.
Pregoeiro 09/09/2020

10:16:36
Prezados licitante: empresa AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, realizaremos convocação para apresentação de

nova documentação em instantes.
Sistema 09/09/2020

10:16:55
Senhor fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,

CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 09/09/2020

10:20:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS

AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 09/09/2020

10:42:57
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 09/09/2020

10:55:06
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2020 às

11:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

26/08/2020
12:30:00

Previsão de Reabertura: 09/09/2020 10:00:00.  Motivo: Dado a inabilitação de todos os
participantes, e em conformidade do art.48, 3§ da lei 8.666/93 abriremos prazo de 8 dias para
que seja enviado nova documentação.

Reativado 09/09/2020
10:11:31

Abertura de Prazo 09/09/2020
10:42:57 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

09/09/2020
10:55:06 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2020 às 11:20:00.

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 11:30 horas do dia 09 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV 
Pregoeiro Oficial

SANTINEY PEREIRA CAMPOS
Equipe de Apoio
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