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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE
Ata de Realização do Pregão EletrônicoNº 00029/2020 (SRP)

Às 10:04 horas do dia 08 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros daEquipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1012/2020 de 20/08/2020, em atendimento às disposições contidasna 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 nº9/2020-029, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição de veículos (AmbulânciasTipo A) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA e subsidiar as ações emedidas  de  controle  e  prevenção  ao  novo  coronavírus  (Covid-19),  de  acordo  com as  especificações  e  quantidadesconstantes no Termo de Referência.. 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 aoslances ofertados.

Item: 1Descrição: AMBULÂNCIADescrição Complementar: Ambulância Tipo A -  Simples Remoção /Tipo Furgão (Favor seguir a  descrição do itemconforme Termo de Referência do Edital)Tratamento Diferenciado: -Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UnidadeValor Estimado: R$ 238.666,3300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recursoAplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: NãoIntervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00
Aceito para: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 205.000,0000 e com valor negociadoa R$ 204.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .
Item: 2Descrição: AMBULÂNCIADescrição Complementar: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO /TIPO FURGONETE (Favor seguir a descrição doitem conforme Termo de Referência do Edital)Tratamento Diferenciado: -Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UnidadeValor Estimado: R$ 86.133,0000 Situação: Aceito e HabilitadoAplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: NãoIntervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00
Aceito para: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 86.000,0000 e a quantidade de 3Unidade .

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 PorteME/EPP DeclaraçãoME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/HoraRegistro

36.634.511/0001-02 ALIANCACOMERCIO ESERVICOSLTDA

Sim Sim 2 R$ 237.000,0000 R$ 474.000,0000 07/09/202019:22:30

Marca: DUCATOFabricante: FIATModelo / Versão: FIAT DUCATO CARGO 2.3Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A - Simples Remoção /Tipo Furgão (descrição conformeTermo de Referência do Edital).
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35.774.957/0001-70 MRRCLICITACOES ESERVICOSLTDA

Sim Sim 2 R$ 238.000,0000 R$ 476.000,0000 08/09/202008:50:20

Marca: RENAULTFabricante: RENAULTModelo / Versão: MASTER L2H2Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas: Ambulância Tipo  A - Simples Remoção /TipoFurgão  veículo  0  km (modelo  comercial no  mínimo  correspondente à data da compra;) devidamente emplacado,com: motor a partir de 2000 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com no mínimo 115 CV de potência; 03 (três) portaslaterais; direção  hidráulica; ar condicionado, transmissão  mecânica de no  mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré;tração dianteira ou traseira; reservatório de combustível para no mínimo 70 litros; combustível diesel; compartimentode carga com no  mínimo  11m3 com carroceria de aço;  protetor de carter e câmbio; freio  hidráulico; cintos desegurança de 03 (três) pontos para os bancos; bancos de série revestidos com courvin e demais itens de segurançaobrigatórios  exigidos  pelo  CONTRAN;  cor sólida branca ou cinza em tonalidade clara. adaptado  com isolamentotérmico e acústico em placas de isopor de alta densidade tipo p2; revestimento interno das laterais e teto em placasde ABS na cor branca, com sistema de encaixe;  piso  nivelado  em compensado  naval de no  mínimo115mm deespessura, com aplicação  de manta vinílica  de  alta  resistência  com sistema de  vedação  em adesivo  a  base depoliuretano; passagem na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento traseiro; janela lateral corrediça naporta de deslizar lateral, bem como  com degrau e baloarte para viabilizar a subida dos socorristas  na célula daambulância, e nas 02 (duas) portas traseiras; maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, comregulagem de altura de cabeça e cintos de segurança com no mínimo 1,80m, com rodízios giratórios e colchonete emespuma revestido em matéria impermeável na cor cinza; banco baú instalado na lateral direita do compartimento,com disposição para acomodar 03 (três) pessoas sentadas, com assentos, encosto e apoio de cabeça estofados erevestidos em material impermeável de alta resistência na cor cinza, cintos de segurança abdominal; poltrona giratóriapara médico  instalada na cabeceira da maca revestida em material de alta resistência e impermeável; conjunto dearmários para a guarda de todo  o  material de emergência utilizado  no  veículo. Armário  com prateleiras internas,laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ter um desnível posterior o assoalhodas prateleiras e armários. Deverá ser confeccionado em compensado  naval revestido  interna e externamente emmaterial impermeável e  lavável (fórmica  ou similar).  O  projeto  dos  móveis  deve  contemplar  o  seu adequadoposicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsiado  veículo. Portas corrediças em acrílico, bipartidas. Todas as gavetas e portas e tampas devem ter uma fixaçãosegura, além  disso, devem  ser dotadas  de  trinco  para  impedir  a  abertura  espontânea  das  mesmas  durante  odeslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas umaleve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durantesua utilização. obs.: as portas corrediças em acrílico devem dispor de mecanismo de travamento sendo dispensado otrinco. Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais de aproximadamente 50mm, até mesmo nos armários comportas,  a  fim  de  dificultar  que  os  materiais  caiam  quando  o  veículo  estiver  em  movimento.  Instalação  nocompartimento para a guarda de no mínimo2 cilindros de oxigênio e do cilindro de ar comprimido, locados na partetraseira  do  compartimento  do  paciente,  entre  o  armário  e  a  porta  traseira.  Bancada  para  acomodação  dosequipamentos, confeccionada no mesmo material dos armários, permitindo a fixação e o acondicionamento adequadodos  equipamentos,  com  batente  frontal  de  no  mínimo  50  mm  e  borda  arredondada.  Os  matérias  auxiliaresconfeccionadas em metal, tais  como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão  ser protegidos com matériaantiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semiembutidos. 01 armário para guarda de materiais comportas corrediças em acrílico, bipartidas, com batente frontal; 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipoprateleiras, com batente frontal, sem portas; 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com duasgavetas, para apoio de equipamentos e medicamentos; 01 bagageiro superior para materiais leves; local para os 3cilindros de gases. A iluminação  do  compartimento  de atendimento  do  veículo  deve ser de dois  tipos: natural –mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria). artificial – deverá ser feita por no mínimoseis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, com base em alumínio, lente na cor branca emmodelo Led, podendo utilizar um dos conceitos de Leds que seguem: a – possuir no mínimo 50 Leds com intensidadeluminosa de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70º ou; b – DEMAIS ITENS CONFORME EDITAL
05.147.384/0001-93 ZUCAVELZUCATELLIVEICULOS LTDA

Não Não 2 R$ 238.600,0000 R$ 477.200,0000 05/09/202009:00:04
Marca: FIATFabricante: FIATModelo / Versão: FIAT DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL 4P (13M³)Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo FIAT DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL 4P (13M³) AmbulânciaTipo  A -  Simples Remoção  /Tipo  Furgão  veículo  0  km (modelo  comercial no  mínimo  correspondente à data dacompra;) devidamente emplacado, com: motor a partir de 2000 cilindradas (cm3); 04 cilindros; com no mínimo 115CV de potência; 03 (três) portas laterais; direção hidráulica; ar condicionado, transmissão mecânica de no mínimo 05marchas à frente e 01  à ré; tração  dianteira ou traseira;  reservatório  de combustível para no  mínimo  70  litros;combustível diesel; compartimento  de carga com no  mínimo  11m3 com carroceria de aço; protetor de carter ecâmbio; freio hidráulico; cintos de segurança de 03 (três) pontos para os bancos; bancos de série revestidos comcourvin e demais itens de segurança obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cor sólida branca ou cinza em tonalidadeclara. adaptado  com isolamento  térmico  e acústico  em placas de isopor de alta densidade tipo  p2; revestimentointerno das laterais e teto em placas de ABS na cor branca, com sistema de encaixe; piso nivelado em compensadonaval de no mínimo115mm de espessura, com aplicação de manta vinílica de alta resistência com sistema de vedaçãoem adesivo a base de poliuretano; passagem na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento traseiro;janela lateral corrediça na porta de deslizar lateral, bem como com degrau e baloarte para viabilizar a subida dossocorristas  na célula da ambulância, e nas 02  (duas) portas traseiras;  maca retrátil confeccionada em estruturatubular de alumínio, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança com no mínimo 1,80m, com rodíziosgiratórios e colchonete em espuma revestido em matéria impermeável na cor cinza; banco baú instalado na lateraldireita do  compartimento, com disposição  para acomodar 03 (três) pessoas sentadas, com assentos, encosto  eapoio de cabeça estofados e revestidos em material impermeável de alta resistência na cor cinza, cintos de segurançaabdominal; poltrona giratória para médico instalada na cabeceira da maca revestida em material de alta resistência eimpermeável; conjunto  de armários para a guarda de todo o  material de emergência utilizado  no  veículo. Armáriocom prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ter umdesnível posterior o assoalho das prateleiras e armários. Deverá ser confeccionado em compensado naval revestidointerna  e  externamente  em  material impermeável e  lavável (fórmica  ou similar).  O  projeto  dos  móveis  deve
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contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dosequipamentos e a assepsia do veículo. Portas corrediças em acrílico, bipartidas. Todas as gavetas e portas e tampasdevem ter uma fixação  segura, além disso, devem ser dotadas de trinco  para impedir a abertura espontânea dasmesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua aberturacom apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas,acidentalmente,  durante  sua  utilização.  obs.:  as  portas  corrediças  em  acrílico  devem  dispor  de  mecanismo  detravamento  sendo  dispensado  o  trinco. Todas  as  prateleiras  deverão  ter batentes  frontais  de  aproximadamente50mm, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver emmovimento. Instalação  no  compartimento  para a guarda de no  mínimo2 cilindros de oxigênio  e do  cilindro  de arcomprimido, locados na parte traseira do compartimento  do paciente, entre o armário e a porta traseira. Bancadapara acomodação  dos equipamentos, confeccionada no  mesmo  material dos armários, permitindo  a fixação  e oacondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal de no mínimo 50 mm e borda arredondada. Osmatérias auxiliares confeccionadas em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidoscom matéria antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semiembutidos. 01 armário  para guarda demateriais com portas corrediças em acrílico, bipartidas, com batente frontal; 01 armário  para guarda de materiaiscom divisórias  tipo  prateleiras, com batente frontal, sem portas;  01  armário  tipo  bancada para acomodação  deequipamentos com duas gavetas, para apoio de equipamentos e medicamentos; 01 bagageiro superior para materiaisleves; local para os 3 cilindros de gases. A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de doistipos: natural – mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria). artificial – deverá ser feitapor no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, com base em alumínio, lente nacor branca em modelo Led, podendo utilizar um dos conceitos de Leds que seguem: a – possuir no mínimo 50 Ledscom intensidade luminosa de 7.000  mc e ângulo  de abertura  de 70º ou;  b –  possuir no  mínimo  50  Leds  com(Restante da descrição conforme edital).
03.093.776/0003-53 MANUPACOMERCIO,EXPORTACAO,IMPORTACAODEEQUIPAMENTOS

Não Não 2 R$ 238.600,0000 R$ 477.200,0000 07/09/202022:44:29

Marca: RENAULTFabricante: RENAULTModelo / Versão: MASTER L2H2 AMB SIMPLES REMOÇÃODescrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância  Tipo  A -  Simples  Remoção  /Tipo  Furgão  veículo  0  km(modelo comercial no mínimo correspondente à data da compra;) devidamente emplacado, com: motor a partir de2000  cilindradas  (cm3);  04  cilindros;  com  no  mínimo  115  CV  de  potência;  03  (três)  portas  laterais;  direçãohidráulica; ar condicionado, transmissão mecânica de no mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré; tração dianteira outraseira; reservatório de combustível para no mínimo 70 litros; combustível diesel; compartimento de carga com nomínimo 11m3 com carroceria de aço; protetor de carter e câmbio; freio hidráulico; cintos de segurança de 03 (três)pontos para os bancos; bancos de série revestidos com courvin e demais itens de segurança obrigatórios exigidospelo  CONTRAN; cor sólida branca ou cinza em tonalidade clara. adaptado  com isolamento  térmico  e acústico  emplacas de isopor de alta densidade tipo p2; revestimento interno das laterais e teto em placas de ABS na cor branca,com sistema de encaixe; piso nivelado em compensado naval de no mínimo115mm de espessura, com aplicação demanta vinílica de alta resistência com sistema de vedação em adesivo a base de poliuretano; passagem na divisóriaentre a cabine do  motorista e o  compartimento  traseiro; janela lateral corrediça na porta de deslizar lateral, bemcomo com degrau e baloarte para viabilizar a subida dos socorristas na célula da ambulância, e nas 02 (duas) portastraseiras; maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, com regulagem de altura de cabeça e cintosde  segurança  com  no  mínimo  1,80m, com  rodízios  giratórios  e  colchonete  em  espuma revestido  em  matériaimpermeável na cor cinza; banco baú instalado na lateral direita do compartimento, com disposição para acomodar03  (três)  pessoas  sentadas,  com  assentos,  encosto  e  apoio  de  cabeça  estofados  e  revestidos  em  materialimpermeável de alta resistência na cor cinza, cintos de segurança abdominal; poltrona giratória paramédico instaladana cabeceira da maca revestida em material de alta resistência e impermeável; conjunto de armários para a guarda detodo o material de emergência utilizado no veículo. Armário com prateleiras internas, laterais em toda sua extensãoem um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ter um desnível posterior o assoalho das prateleiras e armários.Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando omáximo  aproveitamento  de espaço, a fixação  dos  equipamentos  e  a assepsia do  veículo. Portas  corrediças emacrílico, bipartidas. Todas as  gavetas  e portas  e tampas devem ter uma fixação  segura, além disso, devem serdotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o  deslocamento do  veículo. Os trincosdevem ser de fácil acionamento, possibilitando  sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem terlimitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. obs.: as  portascorrediças em acrílico  devem dispor de mecanismo de travamento sendo dispensado o trinco. Todas as prateleirasdeverão ter batentes frontais de aproximadamente 50mm, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultarque os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. Instalação no compartimento para a guarda de nomínimo2 cilindros de oxigênio e do cilindro de ar comprimido, locados na parte traseira do compartimento do paciente,entre o armário e a porta traseira. Bancada para acomodação dos equipamentos, confeccionada no mesmo materialdos armários, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal de nomínimo  50  mm  e  borda  arredondada.  Os  matérias  auxiliares  confeccionadas  em  metal,  tais  como:  pregos,dobradiças,  parafusos  e  etc.,  deverão  ser  protegidos  com  matéria  antiferrugem.  Os  puxadores  terão  que  serembutidos ou semiembutidos. 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em acrílico, bipartidas, combatente frontal; 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, com batente frontal, sem portas;01  armário  tipo  bancada para acomodação  de equipamentos com duas gavetas, para apoio  de equipamentos emedicamentos;  01  bagageiro  superior para materiais  leves; local para os  3  cilindros  de gases. A iluminação  docompartimento  de atendimento  do  veículo  deve ser de dois  tipos: natural – mediante iluminação  fornecida pelasjanelas do veículo (cabine e carroceria). artificial – deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto,com diâmetro mínimo de 200 mm, com base em alumínio, lente na cor branca em modelo Led, podendo utilizar umdos conceitos de Leds que seguem: a – possuir no mínimo 50 Leds com intensidade luminosa de 7.000 mc e ângulode abertura de 70º ou; b – possuir no mínimo 50 Leds com intensidade lum
04.747.226/0001-01 REVEMARREVENDEDORADE VEICULOS

Não Não 2 R$ 260.000,0000 R$ 520.000,0000 04/09/202012:25:12
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MARABALIMITADA
Marca: RENAULTFabricante: RENAULT DO BRASIL S/AModelo / Versão: RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 ADAPTADO EM AMBULÂNCIADescrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo  A -  Simples Remoção  /Tipo  Furgão: Veículo  0  km(modelo comercial no mínimo correspondente à data da compra;) devidamente emplacado, com: motor a partir de2000  cilindradas  (cm3);  04  cilindros;  com  no  mínimo  115  CV  de  potência;  03  (três)  portas  laterais;  direçãohidráulica; ar condicionado, transmissão mecânica de no mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré; tração dianteira outraseira; reservatório de combustível para no mínimo 70 litros; combustível diesel; compartimento de carga com nomínimo 11m3 com carroceria de aço; protetor de carter e câmbio; freio hidráulico; cintos de segurança de 03 (três)pontos para os bancos; bancos de série revestidos com courvin e demais itens de segurança obrigatórios exigidospelo  CONTRAN; cor sólida branca ou cinza em tonalidade clara. adaptado  com isolamento  térmico  e acústico  emplacas de isopor de alta densidade tipo p2; revestimento interno das laterais e teto em placas de ABS na cor branca,com sistema de encaixe; piso nivelado em compensado naval de no mínimo115mm de espessura, com aplicação demanta vinílica de alta resistência com sistema de vedação em adesivo a base de poliuretano; passagem na divisóriaentre a cabine do  motorista e o  compartimento  traseiro; janela lateral corrediça na porta de deslizar lateral, bemcomo com degrau e baloarte para viabilizar a subida dos socorristas na célula da ambulância, e nas 02 (duas) portastraseiras; maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, com regulagem de altura de cabeça e cintosde  segurança  com  no  mínimo  1,80m, com  rodízios  giratórios  e  colchonete  em  espuma revestido  em  matériaimpermeável na cor cinza; banco baú instalado na lateral direita do compartimento, com disposição para acomodar03  (três)  pessoas  sentadas,  com  assentos,  encosto  e  apoio  de  cabeça  estofados  e  revestidos  em  materialimpermeável de alta resistência na cor cinza, cintos de segurança abdominal; poltrona giratória para médico instaladana cabeceira da maca revestida em material de alta resistência e impermeável; conjunto de armários para a guarda detodo o material de emergência utilizado no veículo. Armário com prateleiras internas, laterais em toda sua extensãoem um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ter um desnível posterior o assoalho das prateleiras e armários.Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando omáximo  aproveitamento  de espaço, a fixação  dos  equipamentos  e  a assepsia do  veículo. Portas  corrediças emacrílico, bipartidas. Todas as  gavetas  e portas  e tampas devem ter uma fixação  segura, além disso, devem serdotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o  deslocamento do  veículo. Os trincosdevem ser de fácil acionamento, possibilitando  sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem terlimitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. obs.: as  portascorrediças em acrílico  devem dispor de mecanismo de travamento sendo dispensado o trinco. Todas as prateleirasdeverão ter batentes frontais de aproximadamente 50mm, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultarque os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. Instalação no compartimento para a guarda de nomínimo2 cilindros de oxigênio e do cilindro de ar comprimido, locados na parte traseira do compartimento do paciente,entre o armário e a porta traseira. Bancada para acomodação dos equipamentos, confeccionada no mesmo materialdos armários, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal de nomínimo  50  mm  e  borda  arredondada.  Os  matérias  auxiliares  confeccionadas  em  metal,  tais  como:  pregos,dobradiças,  parafusos  e  etc.,  deverão  ser  protegidos  com  matéria  antiferrugem.  Os  puxadores  terão  que  serembutidos ou semiembutidos. 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em acrílico, bipartidas, combatente frontal; 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, com batente frontal, sem portas;01  armário  tipo  bancada para acomodação  de equipamentos com duas gavetas, para apoio  de equipamentos emedicamentos;  01  bagageiro  superior para materiais  leves; local para os  3  cilindros  de gases. A iluminação  docompartimento  de atendimento  do  veículo  deve ser de dois  tipos: natural – mediante iluminação  fornecida pelasjanelas do veículo (cabine e carroceria). artificial – deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto; Edemais Especificações de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 260.000,0000 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:04:37:397
R$ 238.600,0000 05.147.384/0001-93 08/09/2020 10:04:37:397
R$ 238.600,0000 03.093.776/0003-53 08/09/2020 10:04:37:397
R$ 238.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:04:37:397
R$ 237.000,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:04:37:397
R$ 236.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:20:32:683
R$ 235.000,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:22:34:290
R$ 233.670,8400 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:24:01:007
R$ 223.226,4900 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:24:22:080
R$ 232.500,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:24:40:263
R$ 220.851,7400 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:25:02:593
R$ 223.000,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:25:02:847
R$ 219.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:25:17:010
R$ 218.000,0000 03.093.776/0003-53 08/09/2020 10:25:26:027
R$ 217.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:25:43:753
R$ 206.128,2900 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:26:02:520
R$ 205.000,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:26:15:643
R$ 204.000,0000 03.093.776/0003-53 08/09/2020 10:26:26:497
R$ 203.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:26:34:807
R$ 192.829,6900 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:26:53:637
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R$ 191.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:27:38:397
R$ 193.000,0000 03.093.776/0003-53 08/09/2020 10:27:50:093
R$ 189.920,2000 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:28:12:093
R$ 188.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:29:04:600
R$ 186.887,9000 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:29:23:483
R$ 185.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:29:50:497
R$ 184.000,0000 04.747.226/0001-01 08/09/2020 10:30:17:230
R$ 183.000,0000 35.774.957/0001-70 08/09/2020 10:31:24:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento Data Observações
Aberto 08/09/202010:15:40 Item Aberto.
Encerrado 08/09/202010:33:25 Item encerrado.
Abertura do prazo deConvocação - Anexo 08/09/202010:41:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA,CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70.
Encerramento doprazo de Convocação- Anexo

08/09/202010:50:12 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MRRC LICITACOES ESERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.774.957/0001-70.

Recusa 08/09/202015:22:36
Recusa da proposta. Fornecedor: MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:35.774.957/0001-70, pelo melhor lance de R$ 183.000,0000. Motivo: Proposta recusadapor infringir o item 9.11.1 do Edital, apresentando Atestado de Capacidade Técnica comobjeto incompatível ao objeto da licitação.

Abertura do prazo deConvocação - Anexo 08/09/202015:25:40 Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOSMARABA LIMITADA, CNPJ/CPF: 04.747.226/0001-01.
Encerramento doprazo de Convocação- Anexo

08/09/202015:57:14 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEMAR REVENDEDORA DEVEICULOS MARABA LIMITADA, CNPJ/CPF: 04.747.226/0001-01.

Recusa 09/09/202014:04:02
Recusa da proposta. Fornecedor: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABALIMITADA, CNPJ/CPF: 04.747.226/0001-01, pelo melhor lance de R$ 184.000,0000.Motivo: Proposta recusada por infringir o item 9.11.1 do Edital, apresentando Atestado deCapacidade Técnica com a descrição do objeto incompatível ao objeto da licitação.

Abertura do prazo deConvocação - Anexo 09/09/202014:06:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53.

Recusa 09/09/202014:30:16
Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DEEQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53, pelo melhor lance de R$ 193.000,0000.Motivo: Proposta recusada pois o fornecedor desistiu da participação em competir peloitem.

Encerramento doprazo de Convocação- Anexo
09/09/202014:30:16

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MANUPACOMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF:03.093.776/0003-53.
Abertura do prazo deConvocação - Anexo 09/09/202015:27:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Encerramento doprazo de Convocação- Anexo

09/09/202015:28:56 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA COMERCIO ESERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02.
Aceite 09/09/202015:34:42 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R$ 205.000,0000.

Negociação de valor 09/09/202015:36:13
Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R$ 205.000,0000 e com valornegociado a R$ 204.000,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor durante asessão.

Habilitado 09/09/202015:36:25 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02
Registro Intenção deRecurso 09/09/202015:54:12

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDACNPJ/CPF: 05147384000193. Motivo: A empresa Zucavel vem através deste manifestarintenção de recurso tendo em vista que a empresa habilitada não apresentou veículosconforme as exigências do edital e seus anexos para ambos
Intenção de RecursoAceita 09/09/202016:03:38 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:05147384000193.
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Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

05.147.384/0001-93 09/09/2020 15:54 09/09/2020 16:03 Aceito
Motivo Intenção:A empresa Zucavel vem através deste manifestar intenção de recurso tendo em vistaque a empresa habilitada não apresentou veículos conforme as exigências do edital e seus anexos paraambos os itens desta licitação. No recurso discorreremos sobre os pontos referidos.

Item: 2 - AMBULÂNCIA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF Fornecedor PorteME/EPP DeclaraçãoME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/HoraRegistro

36.634.511/0001-02 ALIANCACOMERCIO ESERVICOSLTDA

Sim Sim 3 R$ 86.000,0000 R$ 258.000,0000 07/09/202019:22:30

Marca: FIATFabricante: FIATModelo / Versão: FIORINO 1.4 EVO FLEXDescrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  AMBULÂNCIA  TIPO  A  -  SIMPLES  REMOÇÃO  /TIPO  FURGONETE(descrição conforme Termo de Referência do Edital).
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 86.000,0000 36.634.511/0001-02 08/09/2020 10:04:37:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento Data Observações
Aberto 08/09/202010:15:47 Item Aberto.
EncerradaDisputa Aberta 08/09/202010:35:32 Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado 08/09/202010:35:33 Item encerrado.
Aceite 09/09/202015:34:48 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA,CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02, pelo melhor lance de R$ 86.000,0000.
Habilitado 09/09/202015:36:25 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -CNPJ/CPF: 36.634.511/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 08/09/202010:04:52 Bom dia senhores, a sessão está aberta.
Pregoeiro 08/09/202010:12:30 Pedimos que mantenham-se logados e atentos aos procedimentos a seguir.
Pregoeiro 08/09/202010:15:40 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 08/09/202010:15:47 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 08/09/202010:33:25 O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 08/09/202010:35:32 A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema 08/09/202010:35:33 O item 2 está encerrado.
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Sistema 08/09/202010:35:33 Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 08/09/202010:39:09 Para MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA - Bom dia senhores.

35.774.957/0001-70 08/09/202010:40:58 Bom dia!
Pregoeiro 08/09/202010:41:04 Para MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA - Convocaremos a proposta atualizada parao último lance ofertado.
Sistema 08/09/202010:41:13 Senhor fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:35.774.957/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

35.774.957/0001-70 08/09/202010:43:25 ok senhor
Sistema 08/09/202010:50:12 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:35.774.957/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/09/202011:10:07 Senhores, a sessão será suspensa para análise de propostas e documentações. Suareabertura será as 15:00 horas (Brasília).
Pregoeiro 08/09/202015:03:18 Boa tarde senhores, a sessão está reaberta.
Pregoeiro 08/09/202015:11:53 Pedimos que mantenham-se atentos e logados, logo mais seguiremos com a sessão.
Pregoeiro 08/09/202015:24:27 Para REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA - Boa tarde senhores.
Pregoeiro 08/09/202015:25:00 Para REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA - Convocaremos aproposta atualizada para o último lance ofertado. Favor cumprir o prazo conformeestipulado no Edital.

04.747.226/0001-01 08/09/202015:25:39 Boa tarde Senhor Pregoeiro.
Sistema 08/09/202015:25:40 Senhor fornecedor REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA,CNPJ/CPF: 04.747.226/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

04.747.226/0001-01 08/09/202015:26:06 Sim Sr. Faremos Conforme Vossa solicitação.
Sistema 08/09/202015:57:14 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABALIMITADA, CNPJ/CPF: 04.747.226/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/09/202016:07:14 Senhores, a sessão será suspensa para análise de propostas e documentações. Suareabertura será amanhã 09/09/2020 às 09:00 horas (Brasília).
Pregoeiro 09/09/202009:31:30 Bom dia senhores, desculpem o atraso, estamos passando por problemas técnicos noórgão, estou encaminhando a mensagem por telefone móvel para avisá-los que asessão será reaberta somente as 14:00 horas de hoje 09/09/2020.
Pregoeiro 09/09/202014:00:36 Boa tarde senhores, a sessão está reaberta.
Pregoeiro 09/09/202014:03:21 Vamos dar continuidade ao certame a partir deste momento.
Pregoeiro 09/09/202014:05:41 Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Boa tardesenhores.
Pregoeiro 09/09/202014:06:18 Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS -Convocaremos a proposta atualizada para o último lance ofertado. Favor cumprir oprazo conforme estipulado no Edital.
Sistema 09/09/202014:06:28 Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DEEQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0003-53, solicito o envio do anexo referenteao ítem 1.

03.093.776/0003-53 09/09/202014:19:08 Sr. Pregoeiro,boa tarde. Solicitamos desclassificação mediante novos prazos de entregade veículos informados hoje pela concessionária renault
Pregoeiro 09/09/202014:21:55 Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Senhores,podemos desclassificar realmente? Não há possibilidade de entrega dentro do prazoestipulado?

03.093.776/0003-53 09/09/202014:27:56 Sr. Pregoeiro, mediante novos prazos estipulados pela fabrica renault, ficaimpossibilitado a entrega dentro do prazo, portanto, para não haver problemas futuros,pedimos desclassificação e desculpas pelo inconivente. Estamos sendo transparentes.
Pregoeiro 09/09/202014:28:58 Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Tudo bemsenhores, a proposta será recusada e desclassificada.
Sistema 09/09/202014:30:16 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
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Pregoeiro 09/09/202014:33:31 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Boa tarde senhores.
36.634.511/0001-02 09/09/202014:34:34 Boa tarde Sr pregoeiro!

Pregoeiro 09/09/202014:36:05 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhores, gostaríamos de negociar oitem 01 ao menor lance possível, e assim que seja convocado o anexo com o valoratualizado.
36.634.511/0001-02 09/09/202014:38:32 ok

Pregoeiro 09/09/202014:39:35 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Qual o menor valor que podem ofertarao item 01?
36.634.511/0001-02 09/09/202014:43:36 Valor unitário de R$204.000,00

Pregoeiro 09/09/202015:24:17 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Desculpem senhores, a conexão caiuaqui.
Pregoeiro 09/09/202015:24:56 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Somente essa redução é possível?

36.634.511/0001-02 09/09/202015:26:19 Sr pregoeiro estamos no nosso limite.
Pregoeiro 09/09/202015:27:25 Para ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok. Convocaremos o anexo com aproposta atualizada.
Sistema 09/09/202015:27:35 Senhor fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:36.634.511/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 09/09/202015:28:56 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:36.634.511/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 09/09/202015:36:25 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para ositens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 09/09/202015:36:39 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/09/2020 às15:57:00.

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 09/09/202015:36:25 Abertura de prazo para intenção de recurso
InformadoFechamento dePrazo

09/09/202015:36:39 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/09/2020 às15:57:00.

Data limite para registro de recurso: 11/09/2020.Data limite para registro de contrarrazão: 15/09/2020.Data limite para registro de decisão: 21/09/2020.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foidivulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 09 de setembro de 2020,cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DIMITRY CHAVES NEGRAOPregoeiro Oficial

AMAURI OLIVEIRA SILVAEquipe de Apoio

FRANCISCO MONTEIRO SALESEquipe de Apoio

NEIVA DE MORAES BARBOSAEquipe de Apoio
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Voltar
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