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Pregão Eletrônico

980060.122022 .8761 .4152 .20538697764

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2022

 
Às 08:00 horas do dia 10 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 008/2021 de 03/01/2022, 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 047, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Ambulância Tipo A - Simples
Remoção Tipo pick-up 4x4. 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 Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato
Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Brancas In- , Combustível: Diesel , Quantidade
Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio: Mecânico ,
Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 357.550,4000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 319.999,0000 .

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 ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.965.774/0001-36 AUTO 4X4 SERVICO

E COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA

Sim Sim 1 R$ 355.000,0000 R$ 355.000,0000 06/05/2022
10:30:24

Marca: TOYOTA 
Fabricante: TOYOTA 
Modelo / Versão: HILUX 
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 fabricantedo 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



17/05/2022 17:15 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/6

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. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04 G10
TRANSFORMADORA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 357.550,0000 R$ 357.550,0000 09/05/2022
15:28:01

Marca: CHEVROLET/S10CS 
Fabricante: CHEVROLET/S10CS 
Modelo / Versão: CHEVROLET/S10CS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4. 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 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.911.404/0001-13 SOLUCAO
PLANEJAMENTO E
COMERCIO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 360.000,0000 R$ 360.000,0000 09/05/2022
14:32:52

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S-10 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 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
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 360.000,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:00:01:100
R$ 357.550,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:00:01:100
R$ 355.000,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:00:01:100
R$ 354.500,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:08:07:650
R$ 354.450,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:08:34:830
R$ 353.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:09:04:017
R$ 353.500,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:09:23:193
R$ 353.400,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:09:40:623
R$ 353.000,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:10:01:160
R$ 352.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:10:38:403
R$ 352.500,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:10:50:117
R$ 352.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:11:01:453
R$ 351.500,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:11:24:997
R$ 351.400,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:11:56:343
R$ 351.200,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:12:10:540
R$ 351.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:12:31:907
R$ 350.000,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:12:44:483
R$ 349.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:13:31:393
R$ 349.500,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:13:56:590
R$ 348.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:14:09:833
R$ 347.000,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:14:52:473
R$ 345.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:15:09:080
R$ 344.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:15:15:823
R$ 342.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:15:23:570
R$ 341.000,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:15:45:467
R$ 340.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:16:11:703
R$ 339.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:16:32:230
R$ 339.899,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:16:48:717
R$ 337.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:17:15:203
R$ 336.900,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:17:29:583
R$ 336.700,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:18:03:863
R$ 336.600,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:18:11:390
R$ 335.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:18:16:917
R$ 334.900,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:18:37:513
R$ 334.800,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:18:47:993
R$ 332.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:19:03:010
R$ 334.500,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:19:04:980
R$ 334.400,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:19:36:600
R$ 331.900,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:19:59:127
R$ 331.500,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:21:06:617
R$ 331.100,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:21:19:960
R$ 331.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:22:00:597
R$ 330.999,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:22:19:947
R$ 334.300,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:23:34:030
R$ 330.500,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:23:46:180
R$ 334.200,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:24:58:453
R$ 330.499,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:25:29:880
R$ 334.100,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:27:03:760
R$ 330.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:28:16:130
R$ 330.100,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:28:23:517
R$ 329.900,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:28:57:910
R$ 329.800,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:29:36:037
R$ 328.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:29:58:860
R$ 326.900,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:30:30:833
R$ 326.800,0000 06.911.404/0001-13 10/05/2022 08:31:00:720
R$ 325.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:31:03:880
R$ 324.999,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:31:25:697
R$ 323.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:31:40:030
R$ 322.999,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:32:05:990
R$ 321.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:32:42:050
R$ 320.999,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:33:06:587



17/05/2022 17:15 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/6

R$ 320.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:33:19:627
R$ 319.999,0000 12.965.774/0001-36 10/05/2022 08:34:08:687
R$ 318.000,0000 38.120.508/0001-04 10/05/2022 08:35:36:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 10/05/2022
08:00:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

10/05/2022
08:37:37 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 10/05/2022
08:37:37 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

10/05/2022
09:40:18

Recusa da proposta. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.120.508/0001-04, pelo melhor lance de R$ 318.000,0000. Motivo: não apresentou a certidão
especifica ou simplificada emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante para fins de comprovação do
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993(item 6.3.4); não atendeu o item 6.3.4, 6.3.6, 6.4.7.

Aceite de
proposta

10/05/2022
09:40:25

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$ 319.999,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/05/2022
10:02:20

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 -
Convocação
anexo

10/05/2022
10:17:01

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.

Habilitação de
fornecedor

10/05/2022
10:20:00

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$ 319.999,0000.

Registro de
intenção de
recurso

10/05/2022
10:29:04

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 38120508000104. Motivo: Empresa apresentou toda a documentação, inclusive certidão
simplificada da junta, certidão especifica da junta com validade solicitada, assim como certidão (TCU ) e
declaração

Aceite de
intenção de
recurso

10/05/2022
12:23:55

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38120508000104. Motivo: aceitabilidade considerando a orientação do TCU

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

38.120.508/0001-04 10/05/2022 10:29 10/05/2022 12:23 Aceito
Motivo Intenção:Empresa apresentou toda a documentação, inclusive certidão simplificada da junta, certidão
especifica da junta com validade solicitada, assim como certidão (TCU ) e declaração de idoneidade e
trabalhista, enumeradas na documentação de habilitação, e fomos inabilitados com essas justificativas
erroneamente. Sendo que toda documentação foi apresentada de acordo com o solicitado em edital. Demais
informações em nossa peça recursal
Motivo Aceite ou Recusa:aceitabilidade considerando a orientação do TCU

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/05/2022
08:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados.

Sistema 10/05/2022
08:00:02

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

Sistema 10/05/2022
08:37:37

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/05/2022
09:06:10

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

Pregoeiro 10/05/2022
09:37:08

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - No que refere-se a ausencia
do documento referente ao item 6.3.1, a equipe de apoio realizou a consulta a fim de sanar

a falha. E constatou-se que a empresa não foi declarada inidonea.
Pregoeiro 10/05/2022

09:38:34
Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - No entanto, a motivação para

desclassificação da proposta se resumirá na ausencia do atendimento:não apresentou a
certidão especifica ou simplificada emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante para

fins de comprovação do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993(item 6.3.4); não atendeu o item
6.3.4, 6.3.6, 6.4.7.

Pregoeiro 10/05/2022
09:40:02

Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - No que refere-se a
ausencia do documento referente ao item 6.3.1, a equipe de apoio realizou a consulta a fim

de sanar a falha. E constatou-se que a empresa não foi declarada inidonea.
Pregoeiro 10/05/2022

09:53:24
Registramos que todas as ausencias de documentos passiveis de consulta pela equipe de
apoio serão realizadas a fim de sanar a inadequação das documentações das empresas
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objetivando a busca da melhor proposta
Pregoeiro 10/05/2022

09:57:36
Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - identificou a

ausencia da consulta em atendimento ao item 6.4.8, a equipe de apoio realizou consulta a
fim de sanar a falha.

Pregoeiro 10/05/2022
09:59:22

declaramos que foi realizado consulta referente a CEIS da empresa G10 TRANSFORMADORA,
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e 4X4 SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
no que refere-se a proposta. e que a Declassificação da proposta da empresa G10 encontra-

se registrada em ata, e não foi motivada por ausencia de documento consultivo.
Pregoeiro 10/05/2022

10:00:16
declaramos ainda que no que refere-se a habilitação, realizou a consulta para fins de sanar o

atendimento ao item 6.4.8 da empresa 4x4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
Pregoeiro 10/05/2022

10:02:12
Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - prezados,

solicitamos a proposta final
Sistema 10/05/2022

10:02:20
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.
12.965.774/0001-

36
10/05/2022
10:05:55

Bom dia !! ok, vou ja enviar

Sistema 10/05/2022
10:17:01

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.

Sistema 10/05/2022
10:20:00

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 10/05/2022
10:20:16

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2022 às 10:41:00.

Pregoeiro 10/05/2022
11:20:16

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezados, recebemos a
intenção de recurso. solicitamos que nos informe onde está localizado tais documentos qe

afirmam ter juntado no documentos de proposta. Pois analisamos e não foi localizado
Pregoeiro 10/05/2022

11:24:10
Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - solicitamos informação para
que podemos revogar o ato se for o caso. Além disso, registramos que a empresa não foi

inabilitada e sim sua proposta foi descassificada. A empresa parou na fase da proposta e não
da habilitação

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
11:24:55

senhor pregoeiro

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
11:26:36

documentos enumerados 13 e 13.1 certidao simplificada e certidao especifica. documento
declarações, conta a declaração de menor, e documento 16 certidao tcu

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
11:27:18

E o motivo da nossa proposta ser desclassificada? Não foram a falta desses documentos?

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
11:28:49

Lembrando que documentos de proposta são uns e habilitação outros.

Pregoeiro 10/05/2022
11:39:08

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - visando a celeridade, informe
qual pagina da sua proposta encontra-se tais documentos.

Pregoeiro 10/05/2022
11:39:57

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - esses foram os motivos da
desclassificação: não apresentou a certidão especifica ou simplificada emitidas pela Junta
Comercial da sede da licitante para fins de comprovação do artigo 9º da Lei nº 8.666, de

1993(item 6.3.4); não atendeu o item 6.3.4, 6.3.6, 6.4.7.
Pregoeiro 10/05/2022

11:40:28
Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - "Lembrando que documentos
de proposta são uns e habilitação outros" exatamente, se os documentos foram juntados na

proposta nos idiquem quais paginas da proposta se encontram
Pregoeiro 10/05/2022

11:50:18
Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezados, estamos

aguardando
38.120.508/0001-

04
10/05/2022
11:52:11

Não foram juntados a proposta, foram apresentados em documentos habilitatórios onde se
apresentam as certidões e declarações, inclusive relacionados a documentação jurídica
(demonstração de que a empresa está legalmente registrada na Junta Comercial como

certidão especifica e simplificada), fato esse que os senhores colocaram na proposta e não
habilitação.

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
11:53:44

Então a inabilitação da proposta é por falta de documentação que deveriam constar na
habilitação, inclusive certidão de idoniedade.

Pregoeiro 10/05/2022
11:58:26

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezados, não estamos
conseguindo entender. o fato a ser questionando é referente a proposta? a documentação da

empresa referente a habilitação se quer foi analisado pelo fato de está ausente aos
documentos de propostas documentos e declarações.

Pregoeiro 10/05/2022
12:00:27

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - o Pregão,conforme é sabido,
é realizado por fases. se a empresa não teve sua proposta classificada por ausencia de
documento que deveriam constar na proposta e foram anexadas de forma errada na

habilitação não podemos analisar. pois trata-se de fase posterior. Repito: OS DOCUMENTOS
FALTANTES ENCONTRAVAM-SE JUNTO AOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA?

Pregoeiro 10/05/2022
12:05:04

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhores, solicitamos
manifestação.

Pregoeiro 10/05/2022
12:07:06

Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Na inteção de recurso de
voces, informam de forma clara que os documentos estão na documentação de habilitação.
E não na proposta conforme deveriam está. A fim de não causar prejuizo, se foi informado

de forma equivocada "doc. de Habilitação". Solicitamos que informe as paginas para
localizarmos os documentos. o que baixamos aqui não encontra-se.

38.120.508/0001-
04

10/05/2022
12:08:04

Não senhor, não constam. Nosso entendimento é mesmo da lei, documentos relativos a
qualquer fase da habilitação serão anexados em documentos habilitatórios e não em

proposta de preços como solicitado 3.6.4 Entendemos que a documentação estava faltando
e não que estava faltando relativamente na proposta como mencionado. Situação esclarecida

Pregoeiro 10/05/2022 Para G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Acuso recebimento. Resta
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12:17:09 claro que a empresa não apresentou os documentos de proposta conforme edital.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 02/05/2022 16:49:57
Abertura da sessão

pública 10/05/2022 08:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 10/05/2022 09:06:10 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 10/05/2022 10:20:00 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 10/05/2022 10:20:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2022 às 10:41:00.

Data limite para registro de recurso: 20/05/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 25/05/2022.
Data limite para registro de decisão: 01/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:16 horas do dia 17 de maio de 2022, 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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