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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Registro de Preços Eletrônico - 039/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

02/08/2022 08:26 02/08/2022 08:29 11/08/2022 14:00 16/08/2022 08:29 16/08/2022 08:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

08/08/2022 - 15:46 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 10/08/2022 - 10:06

No item “12.2.2” do edital em suas alíneas “d” e “e” exige-se o seguinte:

12.2.2. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, A PROPOSTA FINAL DO LICITANTE VENCEDOR, ADEQUADA AO ÚLTIMO VALOR OFERTADO, APÓS A NEGOCIAÇÃO,
DEVERÁ:
(…)
d) Estar acompanhada de Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), emitido pelo DENATRAN, referente à marca e modelo do veículo ofertado em nome da
empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
e) Estar acompanhada do Certificado de Capacitação Técnico Operacional – CCT, emitido pelo INMETRO dentro do prazo de validade, referente à marca e o modelo do veículo
ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;

O veículo que pretendemos ofertar é o RENAULT/MASTER FURGÃO, ocorre, que neste ano corrente, a fabricante lançou novo modelo para atendimento as normativas quanto à
emissão de gases poluentes e principalmente trazendo veículo com maior tecnologia embarcada e itens de segurança como também aumentando sua potência de 130 cvs para
136 cvs.

Este fato, fez com que no tocante a veículos especiais (AMBULÂNCIA, VANS, VANS COM ACESSIBILIDADE E VEÍCULOS MISTOS), tivesse por parte das empresas
transformadoras a necessidade de emissão de novo “CAT” e “CCT”.

Devido morosidade no processo de solicitação junto ao DENATRAN, visto grande procura por parte das empresas transformadoras em território nacional, ainda não se tem o
“CAT” e “CCT” referente a veículos do tipo ambulância. A empresa transformadora parceira desta solicitante já esta, em processo de homologação junto ao DENATRAN para
emissão da CAT e CCT, o qual levará mais uns 30 (trinta) dias até emissão destes documentos. Lembramos que o objeto ora licitado não vem original de fábrica da linha de
montagem.

A necessidade de apresentação do CAT e CCT se dá no ato do emplacamento do veículo, ou seja, somente quando se for emplacar o veículo é que será necessário
apresentar/ter em mãos o documento, lembrando que o edital solicita que o veículo seja entregue já emplacado em nome do município de Tramandaí sendo este o primeiro
proprietário.
Por fim, assim como a Renault do Brasil lançou este ano a nova Master, outras fabricantes o fizeram como a Ford com o lançamento da nova Transit, que também não se tem
empresas transformadoras já com o CAT e CCT para veículos ambulância.

Deste modo solicitamos que:

a) SEJA ACEITO A APRESENTAÇÃO DO “CAT” E “CCT” NO ATO DE ENTREGA DO OBJETO, LEMBRANDO QUE O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE PELA EMPRESA
VENCEDORA JÁ EMPLACADO EM NOME DESTA DIGNÍSSIMA ADMINISTRAÇÃO;

Desde já agradecemos os protestos de elevada estima e distinção, e ficamos no aguardo de vossos esclarecimentos, assim como este questionamento terá influência na
participação desta SOLICITANTE, ou não, no certame.

A Pregoeira Eletrônica, designada pela Portaria nº 462/2022, vem respeitosamente responder ao pedido de esclarecimento e solicitação acerca do exigido no subitem “12.2.2”
alíneas “d” e “e” do edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 039/2022.
Ocorre que, em análise à Resolução do CONTRAN, verifica-se que o CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) se faz necessário, pois comprova os testes e
especificações técnicas exigidas por regulamentação do Detran e que foi homologado para ser comercializado e inserido no Renavan, e que o novo modelo (veículo
transformado) poderá ser comercializado sem gerar problemas de registro junto ao Detran.
Nesta mesma senda, a exigência do CCT (Certificado de Capacitação Técnico Operacional) dá garantia ao veículo na área de segurança veicular, após a comprovação técnica
da empresa e das inspeções de segurança veicular.
Sendo assim, a exigência de que o CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) e o CCT (Certificado de Capacitação Técnico Operacional) sejam apresentados
juntamente com a Proposta Financeira garante à administração de que o veículo cotado/arrematado já está comprovadamente apto a ser adquirido e que se encontra de acordo
com as devidas legislações.
Com base nessas conclusões mantem-se o edital inalterado em sua íntegra.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
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0001 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO

TETO ALTO, 0 KM, ANO MÍNIMO 2022, MOTOR
NO MÍNIMO 2.2 DIESEL 4 TEMPOS, COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, TURBO
ALIMENTADO COM INTERCOOLER, INJEÇÃO
ELETRÔNICA SEQUENCIAL, IGNIÇÃO
ELETRÔNICA DIGITAL INCORPORADA AO
SISTEMA DE INJEÇÃO, FREIO A DISCO NAS
RODAS DIANTEIRAS, TRASEIRO A DISCO
RÍGIDO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA DE
NO MÍNIMO 10,5 M3, COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM COM ALTURA MÁXIMA DE 2,10 M,
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM A
CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, BANCO
DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE
ALTURA, BRAKE LIGHT, PRÉ DISPOSIÇÃO
PARA RÁDIO, FARÓIS DE NEBLINA, AR
CONDICIONADO QUENTE E FRIO, CÂMBIO NO
PAINEL, FARÓIS COM REGULAGEM ELÉTRICA
DE ALTURA, FILTRO COM PRÉ AQUECIMENTO,
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS, PORTA
LATERAL CORREDIÇA, EQUIPADO COM
ESTEPE E PNEUS 225/75 R16, REVESTIMENTO
INTERNO TOTAL EM CHAPAS DE
POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 3MM NA COR
BRANCA, PISO EM CHAPAS DE COMPENSADO
NAVAL 15MM REVESTIDO COM
EMBORRACHADO VINÍLICO AUTOMOTIVO
ANTIDERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA
LED, PORTA LATERAL DIREITA CORREDIÇA
COM JANELA CORREDIÇA COM APLICAÇÃO
DE PELÍCULA BRANCA, PEGA MÃO NO TETO
EM ALUMÍNIO POLIDO, CONJUNTO DE
OXIGENAÇÃO PORTÁTIL 0,7, COMPOSTA DE
CILINDRO, VÁLVULA REGULADORA,
FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA,
SUPORTE PARA SORO E SANGUE EM AÇO
CROMADO FIXO, MACA COM PÉS RETRÁTEIS,
DESENVOLVIDA PARA REDUZIR O ESFORÇO
NO TRANSPORTE DE VÍTIMAS DE DENTRO
PARA FORA DAS AMBULÂNCIAS, ESTRUTURA
EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR,
DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS
ATÉ 200 KG, ESPALDO AJUSTÁVEL COM SEIS
POSIÇÕES DE ALTURA, COLCHONETE
REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL,
AUTO-EXTINGUÍVEL, COSTURADO
ELETRONICAMENTE, PAREDE DIVISÓRIA COM
JANELA DE COMUNICAÇÃO EM ACRÍLICO
ENTRE O COMPARTIMENTO DO PACIENTE E
DO MOTORISTA, APLICAÇÃO DE PELÍCULA
BRANCA NOS VIDROS DO COMPARTIMENTO
TRASEIRO, IDENTIFICAÇÃO “AMBULÂNCIA” NA
TRASEIRA E CONFORME DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM, CONFORME
DESCRITO NO EDITAL.

353.350,00 3 UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

02/08/2022 EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. Nº 039.2022 - Aquis. de ambulância.pdf

02/08/2022 EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. Nº 039.2022 - Aquis. de ambulância.docx

02/08/2022 EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. Nº 039.2022 - Aquis. de ambulância.odt

23/08/2022 Diligência CAT PERP nº 039.2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/08/2022 - 08:58 Negociação aberta para o processo
039/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 039/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/08/2022 - 09:07 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/08/2022 às 11:07.

19/08/2022 - 09:22 Documentos solicitados para o
processo 039/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 VEÍCULO AMBULÂNCIA
TIPO FURGÃO

Teto alto, 0 km, ano
mínimo 2022, motor no
mínimo 2.2 diesel 4
tempos, com potência
mínima de 125 cv, turbo
alimentado com
intercooler, injeção
eletrônica sequencial,
ignição eletrônica digital
incorporada ao sistema
de injeção, freio a disco
nas rodas dianteiras,
traseiro a disco rígido,
direção hidráulica ou
elétrica, capacidade
volumétrica de carga de
no mínimo 10,5 m3,
compartimento de
bagagem com altura
máxima de 2,10 m,
tanque de combustível
com a capacidade mínima
de 70 litros, banco do
motorista com regulagem
de altura, brake light, pré
disposição para rádio,
faróis de neblina, ar
condicionado quente e
frio, câmbio no painel,
faróis com regulagem
elétrica de altura, filtro
com pré aquecimento,
freio a disco nas quatro
rodas, porta lateral
corrediça, equipado com
estepe e pneus 225/75
R16, revestimento interno
total em chapas de
poliestireno alto impacto
3mm na cor branca, piso
em chapas de
compensado naval 15mm
revestido com
emborrachado vinílico
automotivo
antiderrapante,
iluminação interna led,
porta lateral direita
corrediça com janela
corrediça com aplicação
de película branca, pega
mão no teto em alumínio
polido, conjunto de
oxigenação portátil 0,7,
composta de cilindro,
válvula reguladora,
fluxômetro, umidificador e
máscara, suporte para
soro e sangue em aço
cromado fixo, maca com
pés retráteis,
desenvolvida para reduzir
o esforço no transporte de
vítimas de dentro para
fora das ambulâncias,
estrutura em duro
alumínio tubular,
dimensionada para
suportar vítimas até 200
kg, espaldo ajustável com
seis posições de altura,
colchonete revestido em
material impermeável,
auto-extinguível,
costurado
eletronicamente, parede
divisória com janela de
comunicação em acrílico
entre o compartimento do
paciente e do motorista,
aplicação de película
branca nos vidros do
compartimento traseiro,
identificação “ambulância”
na traseira E
CONFORME DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES DO
ITEM, CONFORME
DESCRITO NO EDITAL.

P & P COMERCIO DE
VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES
EIRELI

MASTER L2H2 DIESEL
0KM 2022/2023

RENAULT 286.500,00 3 859.500,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inidoneidade Que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO

Teto alto, 0 km, ano mínimo 2022, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência mínima de 125
cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital
incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas dianteiras, traseiro a disco rígido, direção
hidráulica ou elétrica, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m3, compartimento de
bagagem com altura máxima de 2,10 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros,
banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio, faróis de neblina,
ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré
aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral corrediça, equipado com estepe e pneus
225/75 R16, revestimento interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na cor branca, piso
em chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo
antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corrediça com janela corrediça com
aplicação de película branca, pega mão no teto em alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7,
composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e
sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no
transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular,
dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura,
colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, parede
divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do paciente e do motorista,
aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação “ambulância” na
traseira E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM, CONFORME DESCRITO NO EDITAL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Mecasul Auto Mecanica
SA

88.616.776/0002-
62

16/08/2022 -
08:03:06

SPRINTER
FURGÃO 416 LTA

MERCEDES-
BENZ

3 R$ 380.000,00 R$ 1.140.000,00 Não

FRP MAQUINAS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

37.532.344/0001-
51

15/08/2022 -
15:05:20

SPRINTER 416 -
AMBULÂNCIA

MERCEDES
BENZ/
MERCEDES
BENZ

3 R$ 353.350,00 R$ 1.060.050,00 Não

IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0007-
43

15/08/2022 -
15:46:53

MASTER RENAULT /
RENAULT DO
BRASIL S/A

3 R$ 350.000,00 R$ 1.050.000,00 Não

P & P COMERCIO DE
VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES
EIRELI

31.758.155/0001-
15

15/08/2022 -
19:41:52

MASTER L2H2
DIESEL 0KM
2022/2023

RENAULT 3 R$ 353.000,00 R$ 1.059.000,00 Sim

CABALA SOLUCOES
GOVERNAMENTAIS
LTDA

39.606.986/0001-
83

15/08/2022 -
22:00:05

MASTER L2H2 -
ZERO KM - 22/23

RENAULT 3 R$ 320.000,00 R$ 960.000,00 Não

RS BRASIL
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

37.063.198/0001-
62

16/08/2022 -
07:48:48

Sprinter Mercedes Benz 3 R$ 470.600,44 R$ 1.411.801,32 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Mecasul Auto Mecanica SA 88.616.776/0002-62 60 dias

IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0007-43 60 dias

P & P COMERCIO DE VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI 31.758.155/0001-15 60 dias

FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.532.344/0001-51 60 dias

CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 39.606.986/0001-83 60 dias

RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 37.063.198/0001-62 60 dias
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Lances Enviados
0001 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO

Teto alto, 0 km, ano mínimo 2022, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência mínima de 125
cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital
incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas dianteiras, traseiro a disco rígido, direção
hidráulica ou elétrica, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m3, compartimento de
bagagem com altura máxima de 2,10 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros,
banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio, faróis de neblina,
ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré
aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral corrediça, equipado com estepe e pneus
225/75 R16, revestimento interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na cor branca, piso
em chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo
antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corrediça com janela corrediça com
aplicação de película branca, pega mão no teto em alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7,
composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e
sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no
transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular,
dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura,
colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, parede
divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do paciente e do motorista,
aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação “ambulância” na
traseira E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM, CONFORME DESCRITO NO EDITAL.
Data Valor CNPJ Situação

15/08/2022 - 15:05:20 353.350,00 (proposta) 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS
E EMPREENDIMENTOS LTDA

Válido

15/08/2022 - 15:46:53 350.000,00 (proposta) 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

15/08/2022 - 19:41:52 353.000,00 (proposta) 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

15/08/2022 - 22:00:05 320.000,00 (proposta) 39.606.986/0001-83 - CABALA
SOLUCOES GOVERNAMENTAIS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 07:48:48 470.600,44 (proposta) 37.063.198/0001-62 - RS BRASIL
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:03:06 380.000,00 (proposta) 88.616.776/0002-62 - Mecasul Auto
Mecanica SA

Válido

16/08/2022 - 08:36:41 319.600,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:37:57 319.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:38:39 300.000,00 39.606.986/0001-83 - CABALA
SOLUCOES GOVERNAMENTAIS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:39:05 310.000,00 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS
E EMPREENDIMENTOS LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:39:14 318.900,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:40:24 299.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:41:02 298.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:42:06 298.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:43:20 297.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:44:33 297.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:45:15 296.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:46:20 296.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido
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16/08/2022 - 08:46:55 295.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:48:25 295.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:49:53 294.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:51:04 294.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:51:38 293.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:51:47 293.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:52:07 292.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:52:19 290.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:53:21 289.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:53:53 289.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:54:20 288.650,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:55:03 288.000,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 08:55:24 287.000,00 01.304.136/0007-43 - IESA VEICULOS
LTDA

Válido

16/08/2022 - 08:55:39 286.650,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

16/08/2022 - 09:02:00 286.500,00 31.758.155/0001-15 - P & P
COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

P & P COMERCIO DE
VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

15/08/2022 - 19:39 CLAUDETE PLENTZ - - - - Ato
constitutivo,
estatuto ou
contrato
social em
vigor,
devidamente
registrado,
em se
tratando de
sociedades
comerciais,
e, no caso de
sociedade
por ações,
acompanhado
de
documentos
de eleição de
seus
administradores.

P & P COMERCIO DE
VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

15/08/2022 - 19:39 CLAUDETE PLENTZ - - - - Prova de
inscrição no
Cadastro
Nacional de
Pessoa
Jurídica
(CNPJ/MF).

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/08/2022 - 09:00 26/08/2022 - 14:00 31/08/2022 - 14:00

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6493467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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0001 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO

Teto alto, 0 km, ano mínimo 2022, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência
mínima de 125 cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial,
ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas
dianteiras, traseiro a disco rígido, direção hidráulica ou elétrica, capacidade
volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m3, compartimento de bagagem com altura
máxima de 2,10 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros,
banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio,
faróis de neblina, ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com
regulagem elétrica de altura, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas quatro
rodas, porta lateral corrediça, equipado com estepe e pneus 225/75 R16, revestimento
interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na cor branca, piso em
chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo
antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corrediça com janela
corrediça com aplicação de película branca, pega mão no teto em alumínio polido,
conjunto de oxigenação portátil 0,7, composta de cilindro, válvula reguladora,
fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e sangue em aço cromado fixo,
maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas
de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular,
dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições
de altura, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado
eletronicamente, parede divisória com janela de comunicação em acrílico entre o
compartimento do paciente e do motorista, aplicação de película branca nos vidros do
compartimento traseiro, identificação “ambulância” na traseira E CONFORME
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM, CONFORME DESCRITO NO EDITAL.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

88.616.776/0002-62 -
Mecasul Auto Mecanica SA

22/08/2022 - 13:34:46 Boa tarde, gostaria que a prefeitura efetuasse diligências em empresas
especializadas na emissão de CAT para saber se tal documento é valido,desde já
agradeço.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

88.616.776/0002-62 -
Mecasul Auto Mecanica SA

26/08/2022 - 13:27:41 recurso RECURSO 24-08-2022.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

08/09/2022 - 11:35:43 Recurso INDEFERIDO de acordo com manifestação do pregoeiro, parecer jurídico e decisão do Prefeito Municipal. Segue documento em anexo.
Resposta ao Recurso PERP nº 039.2022.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

16/08/2022 - 08:30:28 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia!

16/08/2022 - 08:30:45 Pregoeiro Passaremos à análise das propostas e logo após aos lances!

16/08/2022 - 08:30:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

16/08/2022 - 08:35:15 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

16/08/2022 - 08:35:15 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
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16/08/2022 - 08:35:15 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

16/08/2022 - 08:35:15 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

16/08/2022 - 08:35:28 Pregoeiro Passaremos aos lances!

16/08/2022 - 08:35:36 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

16/08/2022 - 08:35:36 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/08/2022 - 08:57:40 Sistema O item 0001 foi encerrado.

16/08/2022 - 08:58:02 Sistema O item 0001 teve como arrematante P & P COMERCIO DE VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
com lance de R$ 286.650,00.

16/08/2022 - 08:58:02 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

16/08/2022 - 08:58:58 Pregoeiro Licitante PeP tem condições de melhorar este valor?

16/08/2022 - 09:02:00 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 286.500,00.

16/08/2022 - 09:05:32 Pregoeiro Obrigada pela manifestação licitante PeP!

16/08/2022 - 09:07:04 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/08/2022 às 11:07.

16/08/2022 - 09:07:43 Pregoeiro Está aberto o prazo para anexação da proposta readequada ao último valor ofertado!

16/08/2022 - 09:09:12 Pregoeiro Para a referida anexação deve ser observado o disposto e exigido no subitem 12.2.2 letras A, B, C, D, E e F
do edital.

16/08/2022 - 11:05:50 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

16/08/2022 - 13:55:37 Pregoeiro Senhores licitantes, os documentos apresentados juntamente com a proposta financeira estão sendo
analisados.

16/08/2022 - 13:56:12 Pregoeiro Voltaremos a nos manifestar amanhã, à partir das 10 horas.

16/08/2022 - 13:56:19 Pregoeiro Tenham todos uma boa tarde!

17/08/2022 - 10:00:15 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia!

17/08/2022 - 10:00:47 Pregoeiro Ainda estamos analisando a documentação apresentada!

17/08/2022 - 10:01:13 Pregoeiro Todas as atualizações do processo serão manifestadas aqui no chat.

17/08/2022 - 13:51:44 Pregoeiro Senhores licitantes, os catálogos foram encaminhados para análise dos setores responsáveis e ainda
estamos no aguardo.

17/08/2022 - 13:53:25 Pregoeiro informamos que amanhã, quinta-feira, dia 18 de agosto, teremos um treinamento do Tribunal de Contas do
Estado - TCE/RS, então não no manifestaremos.

17/08/2022 - 13:54:10 Pregoeiro Voltaremos a nos manifestar na sexta-feira, à partir das 9 horas.

19/08/2022 - 09:00:20 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia!

19/08/2022 - 09:00:35 Pregoeiro Daremos sequência no processo.

19/08/2022 - 09:22:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:22 do dia 22/08/2022.

19/08/2022 - 09:22:47 Sistema Motivo: Licitante PeP, gostaríamos de maiores esclarecimentos sobre o CAT - Certificado de Adequação à
Legislação de Trânsito - apresentado, pois não localizamos no referido documento informações que se
reportem à MARCA/MODELO que foi cotada e indicada na Proposta Financeira. Tal documento é exigido no
subitem 12.2.2 letra D do edital.

22/08/2022 - 08:30:17 F. P & P COMERCIO DE... Documentação Item 0001: Bom dia! Os documentos solicitados no item 12.2.2 do edital foram todos
enviados corretamente, sendo que o CAT consta a marca (Renault) e o modelo (Master) de acordo com o
que está sendo exigido, a Versão L2H2 é emplacada normalmente com essa documentação que foi enviada.

22/08/2022 - 11:23:33 Pregoeiro Informamos que na data de hoje, por volta das 9 horas, recebemos a ligação do representante da empresa
transformadora do veículo ofertado pela empresa arrematante do item, reforçando a informação já passada
pela empresa vencedora, através do chat, de que a CAT apresentada atende ao exigido no subitem 12.2.2
letra D do edital e que a mesma corresponde ao item cotado.

22/08/2022 - 11:24:10 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P & P COMERCIO DE VEÍCULOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI.

22/08/2022 - 11:24:57 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2022 às 09:00.

22/08/2022 - 13:34:46 Sistema O fornecedor Mecasul Auto Mecanica SA - S/A declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/08/2022 - 09:57:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

23/08/2022 - 09:57:56 Sistema Intenção: Boa tarde, gostaria que a prefeitura efetuasse diligências em empresas especializadas na emissão
de CAT para saber se tal documento é valido,desde já agradeço.

23/08/2022 - 10:01:36 Sistema O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 26/08/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 31/08/2022 às 14:00.

23/08/2022 - 10:04:55 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (Diligência CAT PERP nº 039.2022.pdf) em 23/08/2022 às 10:04.

23/08/2022 - 10:12:42 Pregoeiro Foi anexado ao processo diligência realizada com a empresa transformadora do veículo.

26/08/2022 - 13:27:41 Sistema O fornecedor Mecasul Auto Mecanica SA - S/A enviou recurso para o item 0001.

08/09/2022 - 11:30:07 Sistema Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.

08/09/2022 - 11:30:19 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

08/09/2022 - 11:36:18 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Paulo Renato Cortelini.
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ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Pregoeiro

Paulo Renato Cortelini

Autoridade Competente

ELISA GINDRI MEDEIROS

Apoio

Fernanda Brum

Apoio

MARISTANE DAL ROSSO

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio


