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Pregão Eletrônico

985531.552020 .7624 .4932 .763047090

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00055/2020

Às 09:12 horas do dia 28 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 192/2020 de 27/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 105, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de veículos novos (zero Km), do tipo pick up e veículo adaptado para transporte de cadeirantes, atendendo as
necessidades das Secretarias de Assistência Social e Educação e Cultura, do Município de Mercedes.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIO
Descrição Complementar: Tipo de Carroceria: Pickup. Novo. Ano/Modelo mínimo: 2019/2020. Quantidade de Portas: 4.
Motorização mínima 1.6, 118 cv com gasolina e 120 cv com etanol. Cambio manual ou automático de 5 marchas a frente e 1
a ré. Airbag duplo. Protetor de cárter. Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança retrateis de 3 pontos com
regulagem de altura na dianteira. Limpador e lavador elétrico do vidro dianteiro e traseiro. Trava da tampa de combustível.
Direção hidráulica. Rodas de aço 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Gasolina e Etanol. Freios: Dianteiro: Disco
Ventilado; Traseiro: A tambor; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Sistema de som AM/FM, entrada auxiliar,
USB, 2 alto-falantes. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Carga útil: 650 Kg. Tanque de
combustível: 50 litros. Travas Elétricas. Vidros Elétricos nas portas dianteiras. Apoios de cabeça com regulagem de altura.
Cor: Prata
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 85.545,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000
e com valor negociado a R$ 74.500,0000 .

Item: 2
Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIO
Descrição Complementar: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo minivan, zero km, ano
de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com capacidade para no mínimo 5
(cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do tanque de combustível mínima de
50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de fábrica com saídas no painel, com
transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1 a ré), equipado com airbag duplo, freio
a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras, com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de
freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto,
retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das
portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco, triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 107.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PE, pelo melhor lance de R$ 106.500,0000
.

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO UTILITÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
13.151.411/0001-20 LATINA COMERCIO

E REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 85.545,0000 R$ 85.545,0000 13/05/2020
12:46:46

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: OROCH 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pickup. Novo. Ano/Modelo mínimo: 2019/2020. Quantidade de Portas: 4.
Motorização mínima 1.6, 118 cv com gasolina e 120 cv com etanol. Cambio manual ou automático de 5 marchas a
frente e 1 a ré. Airbag duplo. Protetor de cárter. Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança retrateis de 3
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pontos com regulagem de altura na dianteira. Limpador e lavador elétrico do vidro dianteiro e traseiro. Trava da tampa
de combustível. Direção hidráulica. Rodas de aço 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Gasolina e Etanol. Freios:
Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: A tambor; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Sistema de som
AM/FM, entrada auxiliar, USB, 2 alto-falantes. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor.
Carga útil: 650 Kg. Tanque de combustível: 50 litros. Travas Elétricas. Vidros Elétricos nas portas dianteiras. Apoios de
cabeça com regulagem de altura. Cor: Prata

03.093.776/0001-91 MANUPA
COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Não Não 1 R$ 85.545,0000 R$ 85.545,0000 26/05/2020
14:35:45

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: DUSTER OROCH EXPRESSION 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de Carroceria: Pickup. Novo. Ano/Modelo mínimo: 2019/2020.
Quantidade de Portas: 4. Motorização mínima 1.6, 118 cv com gasolina e 120 cv com etanol. Cambio manual ou
automático de 5 marchas a frente e 1 a ré. Airbag duplo. Protetor de cárter. Barra de proteção nas portas. Cintos de
segurança retrateis de 3 pontos com regulagem de altura na dianteira. Limpador e lavador elétrico do vidro dianteiro e
traseiro. Trava da tampa de combustível. Direção hidráulica. Rodas de aço 16 polegada. Tomada 12V. Combustível:
Gasolina e Etanol. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: A tambor; Com sistema ABS. Ar Condicionado. Brake
Light. Sistema de som AM/FM, entrada auxiliar, USB, 2 alto falantes. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros
seguindo legislação em vigor. Carga útil: 650 Kg. Tanque de combustível: 50 litros. Travas Elétricas. Vidros Elétricos nas
portas dianteiras. Apoios de cabeça com regulagem de altura. Cor: Prata

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 85.545,0000 13.151.411/0001-20 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 85.545,0000 03.093.776/0001-91 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 84.000,0000 03.093.776/0001-91 28/05/2020 09:37:09:157

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
13.151.411/0001-

20 28/05/2020 09:46:42:530 28/05/2020 09:51:42:530 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/05/2020
09:16:25 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

28/05/2020
09:29:23 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Nenhum lance ofertado..

Encerrada
Disputa Aberta

28/05/2020
09:46:42 Encerrada etapa aberta do item.

Aguardando
convocação
ME/EPP

28/05/2020
09:46:42 Aguardando Convocação ME/EPP.

Início do
desempate

28/05/2020
09:46:42 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do Lance
Expirado

28/05/2020
09:51:44

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:51:44 de 28/05/2020. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor LATINA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA,
CPF/CNPJ: 13.151.411/0001-20.

Encerrado 28/05/2020
09:51:44 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
13:36:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
14:23:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.

Aceite 28/05/2020
14:57:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000 e com valor
negociado a R$ 74.500,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante pelo chat.

Habilitado 28/05/2020
14:58:30

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000 e com valor
negociado a R$ 74.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - VEÍCULO UTILITÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
13.151.411/0001-20 LATINA

COMERCIO E
Sim Sim 1 R$ 107.000,0000 R$ 107.000,0000 13/05/2020

12:46:46
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REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA
Marca: GM 
Fabricante: GM 
Modelo / Versão: SPIN LS 1.8 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo adaptado 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01
cadeirante, tipo minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de
105 CV, com capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina),
capacidade do tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-
condicionado original de fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06
marchas (sendo 5 a frente e 1 a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a
tambor nas rodas traseiras, com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com
calotas ou de liga leve (mínimo aro 15’’), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste
elétrico ou manual, vidros e travas elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de
cárter, estepe, chave de roda, macaco, triângulo, tapetes de borracha, assentos dianteiros e traseiros com apoio de
cabeça com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis, conforme edital

19.176.862/0001-06 SERRATO E
MONTORO
ADAPTACAO E
SERVICOS
AUTOMOTIVOS -
EI

Sim Sim 1 R$ 107.000,0000 R$ 107.000,0000 27/05/2020
09:34:25

Marca: GM - CHEV/SPIN SM AD 
Fabricante: GM - CHEV/SPIN SM ADAP ACESS 2019/2020 
Modelo / Versão: GM - CHEV/SPIN SM ADAP ACESS 2019/2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo
minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com
capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do
tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de
fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1
a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras,
com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo
aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas
elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco,
triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

34.431.933/0001-55 SCOPO,
INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PE

Sim Sim 1 R$ 107.000,0000 R$ 107.000,0000 27/05/2020
09:49:55

Marca: CHEV/SPIN SM ADAP 
Fabricante: CHEV/SPIN SM ADAP ACESS 
Modelo / Versão: CHEV/SPIN SM ADAP ACESS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo
minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com
capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do
tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de
fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1
a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras,
com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo
aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas
elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco,
triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

03.093.776/0001-91 MANUPA
COMERCIO,
EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Não Não 1 R$ 107.000,0000 R$ 107.000,0000 28/05/2020
08:27:57

Marca: PEUGEOT 
Fabricante: PEUGEOT 
Modelo / Versão: PARTNER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo
minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com
capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do
tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de
fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1
a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras,
com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo
aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas
elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco,
triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

* 03.353.258/0001-60 BELABRU
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Não 1 R$ 110.000,0000 R$ 110.000,0000 27/05/2020
13:51:56

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: CHEVROLET SPIN 2020 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHEVROLET SPIN 2020, ADAPTADA PARA CADEIRANTE CONFORME
EDITAL. ecânica Motorização 1.8 Combustível Álcool Gasolina Potência (cv) 111 106 Torque (kgf.m) 17,7 16,8
Velocidade Máxima (km/h) 173 N/D Tempo 0-100 (s) 11,1 N/D Consumo cidade (km/l) 8 11,7 Consumo estrada (km/l)
9,3 13,6 Câmbio manual de 6 marchas Tração dianteira Direção elétrica Suspensão dianteira Suspensão tipo McPherson
e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Suspensão traseira Suspensão tipo eixo
de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. Freios N/D Dimensões
Altura (mm) 1.684 Largura (mm) 1.735 Comprimento (mm) 4.416 Peso (Kg) 1.204 Tanque (L) 53 Entre-eixos (mm)
2.620 Porta-Malas (L) 710 Ocupantes 5
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* 03.935.826/0001-30 PEDRAGON
AUTOS LTDA

Não Não 1 R$ 129.953,0000 R$ 129.953,0000 27/05/2020
11:07:16

Marca: CHEVROLET-SPIN 1.8 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: CHEVROLET-SPIN 1.8 ADAPTADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: CHEVROLET MODELO: SPIN 1.8 ADAPTADA 01 (um) veículo novo
adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo minivan, zero km, ano de fabricação e modelo 2020, motor 1.8 c/
potência de 106 CV, com capacidade para 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina),
capacidade do tanque de combustível de 53 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado
original de fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica de no 06 marchas (sendo 5 a frente e 1 a ré),
equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras, com
sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas (mínimo aro 15’’), pneus
novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas elétricas, luz de
embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco, triângulo,
tapetes de borracha, assentos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça com regulagem de altura, cintos de segurança
dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos retráteis e
central 2 pontos fixos, banco traseiro rebatível, direção hidráulica, indicador gradual do nível de combustível, vidro
traseiro térmico, vidros com película escurecida respeitando a legislação vigente, limpador e lavador dos vidros
dianteiros e traseiros com intermitência, rádio AM/FM/USB digital já instalado, alto-falantes e antena instalados, pintura
sólida branca e demais acessórios de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. O veículo deverá ser adaptado para o
transporte de 01 cadeirante com as seguintes características: 1 cadeirante + 2 passageiros + 1 motorista (na falta do
cadeirante o veículo deverá comportar 05 ocupantes no total. O veículo deverá ser adaptado para acesso traseiro de 01
passageiro/cadeirante com a própria cadeira de rodas com instalação da rampa manual antiderrapante com largura
mínima 0.725, comprimento rampa aberta mínima 1 metro, do piso rebaixado dentro do veículo até saída mínimo 1.19,
rampa totalmente fechada medida comprimento dentro do porta malas até a mesma (rampa) mínimo 1.20 sendo rampa
dobrável em duas partes mantendo altura original do veículo quando fechada sendo máximo 0.60 ( porta malas,
fechadura) ,a passagem de entrada do veículo acessível na parte traseira deve ter no mínimo 1.35 (altura) e
internamente do meio do piso ao teto mínimo 1.38 (Altura) , a suspenção deve ter molas para o equipamento não
sendo a original do mesmo(veiculo), sendo que a de ter um aumento de peso e mudança da estabilidade a força G, a
rampa acessível deve comportar no mínimo 150 quilos. Deverá ser fornecido um cinto de segurança 3 pontos para o
cadeirante e quatro cintos de ancoragem de carcaça em alumínio sendo dois dianteiros sistemas de broqueio elétrico e
dois traseiros sistema de catraca manual para fixação da cadeira de rodas no piso rebaixado da acessibilidade (piso
veiculo). O veículo terá garantia do fabricante da marca normal por tempo estipulado da fábrica e suas
responsabilidades mesmo sendo um veículo adaptado para acessível, o transformador com sua garantia de 1 ano na
adaptação. Cor: Prata

* 34.091.218/0001-10 ALPHA6 VEICULOS
ESPECIAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 150.000,0000 R$ 150.000,0000 28/05/2020
08:44:11

Marca: GM 
Fabricante: SPIN 
Modelo / Versão: LT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo
minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com
capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do
tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de
fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1
a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras,
com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo
aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas
elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco,
triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

* 21.380.013/0001-03 FAVORITA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 150.000,0000 R$ 150.000,0000 28/05/2020
08:55:27

Marca: Chevrolet 
Fabricante: Chevrolet 
Modelo / Versão: SPIM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) veículo novo adaptado para o transporte de 01 cadeirante, tipo
minivan, zero km, ano de fabricação e modelo mínimo 2020, motor mínimo 1.8 c/ potência mínima de 105 CV, com
capacidade para no mínimo 5 (cinco) passageiros incluindo o motorista, bi combustível (álcool/gasolina), capacidade do
tanque de combustível mínima de 50 litros, injeção eletrônica, 04 portas, mais porta-malas, ar-condicionado original de
fábrica com saídas no painel, com transmissão mecânica ou automática de no mínimo 06 marchas (sendo 5 a frente e 1
a ré), equipado com airbag duplo, freio a disco nas rodas dianteiras e freios a disco ou a tambor nas rodas traseiras,
com sistema ABS (sistema de anti bloqueio de freios), rodas de ferro constituído com calotas ou de liga leve (mínimo
aro 15 ), pneus novos, chave com controle remoto, retrovisores externos com ajuste elétrico ou manual, vidros e travas
elétricas, luz de embarque, alarme, travamento das portas elétrico, protetor de cárter, estepe, chave de roda, macaco,
triângulo, tapetes de borracha, DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 107.000,0000 13.151.411/0001-20 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 107.000,0000 19.176.862/0001-06 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 107.000,0000 34.431.933/0001-55 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 107.000,0000 03.093.776/0001-91 28/05/2020 09:12:21:667
R$ 106.800,0000 19.176.862/0001-06 28/05/2020 09:19:23:070
R$ 106.500,0000 34.431.933/0001-55 28/05/2020 09:25:56:557
R$ 106.300,0000 19.176.862/0001-06 28/05/2020 09:26:54:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

28/05/2020
09:17:48

Desclassificação da proposta de R$ 110.000,0000. Proposta desclassificada em virtude do valor esta
acima do valor de referencia do Edital.
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Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

28/05/2020
09:17:56

Desclassificação da proposta de R$ 150.000,0000. Proposta desclassificada em virtude do valor esta
acima do valor de referencia do Edital.

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

28/05/2020
09:18:03

Desclassificação da proposta de R$ 150.000,0000. Proposta desclassificada em virtude do valor esta
acima do valor de referencia do Edital.

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

28/05/2020
09:18:11

Desclassificação da proposta de R$ 129.953,0000. Proposta desclassificada em virtude do valor esta
acima do valor de referencia do Edital.

Aberto 28/05/2020
09:18:24 Item Aberto.

Encerrado 28/05/2020
09:28:54 Item encerrado.

Recusa 28/05/2020
11:18:29

Recusa da proposta. Fornecedor: SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EI,
CNPJ/CPF: 19.176.862/0001-06, pelo melhor lance de R$ 106.300,0000. Motivo: Proposta apresentada
não atende as especificações exigidas no Edital (Ano/Modelo).

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
13:48:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PE, CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2020
14:17:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PE, CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55.

Aceite 28/05/2020
14:43:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PE, CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55, pelo melhor lance de R$ 106.500,0000.

Habilitado 28/05/2020
14:58:38

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PE - CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55

Registro
Intenção de
Recurso

28/05/2020
15:09:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS
AUTOMOTIVOS - EI CNPJ/CPF: 19176862000106. Motivo: Manisfesto a intenção de recurso, quanto a
minha desclassificação, tendo em vista que apresentei argumentos plausíveis para o veiculo ser
2019/2020 e mesmo assim a c

Intenção de
Recurso Aceita

28/05/2020
15:35:09

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS
AUTOMOTIVOS - EI, CNPJ/CPF: 19176862000106. Motivo: Aceito a intensão de recurso, pedido deve
ser enviado em 3 dias uteis para o e-mail compras@mercedes.pr.gov.br para julgamento.

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

19.176.862/0001-06 28/05/2020 15:09 28/05/2020 15:35 Aceito
Motivo Intenção:Manisfesto a intenção de recurso, quanto a minha desclassificação, tendo em vista que
apresentei argumentos plausíveis para o veiculo ser 2019/2020 e mesmo assim a comissão não aceitou
justificativa. Declarando vencedor uma empresa com valor superior ao meu. Dentro do prazo legal apresentarei
meu recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intensão de recurso, pedido deve ser enviado em 3 dias uteis para o e-mail
compras@mercedes.pr.gov.br para julgamento.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 28/05/2020
09:12:29

Bom dia Licitantes!

Pregoeiro 28/05/2020
09:12:39

E lembrando que a quantidade e descrição dos produtos devem seguir a descrição do Termo
de Referência do Edital.

Pregoeiro 28/05/2020
09:15:56

Licitantes, se atentar a todas especificações do Edital, os veiculos devem ser novos, 0KM e o
Município de Mercedes o primeiro proprietário, o primeiro emplacamento.

Pregoeiro 28/05/2020
09:16:25

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

Sistema 28/05/2020
09:16:25

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 28/05/2020
09:18:24

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 28/05/2020
09:18:24

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Sistema 28/05/2020
09:28:54

O item 2 está encerrado.

Pregoeiro 28/05/2020
09:29:23

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 28/05/2020
09:46:42

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 28/05/2020
09:46:42

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da
Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 28/05/2020 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
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09:46:42
Sistema 28/05/2020

09:46:42
Sr. Fornecedor LATINA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ

13.151.411/0001-20 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:51:42 do dia

28/05/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema 28/05/2020

09:51:44
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:51:44 de 28/05/2020. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LATINA COMERCIO E REPRESENTACAO

COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 13.151.411/0001-20.
Sistema 28/05/2020

09:51:44
O item 1 está encerrado.

Sistema 28/05/2020
09:51:44

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 28/05/2020

11:05:19
Para SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EI - Licitante, a
proposta apresentada está um veiculo 2019/2020 é isso? No edital estamos solicitando

2020/2020.
19.176.862/0001-

06
28/05/2020
11:08:19

Bom dia Senhor pregoeiro.

19.176.862/0001-
06

28/05/2020
11:09:17

Nota: Considerando que o lançamento pelo fabricante ocorre entre os meses de junho/julho,
e excepcionalmente em 2020 não haverá lançamento neste período devido a Pandemia

causada pelo COVID-19, informo que o modelo a ser fornecido será Ano de Fabricação 2019
e modelo 2020.

Pregoeiro 28/05/2020
11:35:33

Licitantes, não está ocorrendo a produção da Spin nova 2020/2020?

Pregoeiro 28/05/2020
11:42:43

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Licitante, para
abertura do processo de licitação tem um orçamento do veiculo Oroch no valor de R$

71.600,00 acabei de acessar o site da Renault e consta um valor de R$ 74.640,00, portanto
preciso que envie uma proposta com valor adequado as pesquisas de preço desse veiculo.

03.093.776/0001-
91

28/05/2020
11:46:44

Bom dia, só um instante por favor!

03.093.776/0001-
91

28/05/2020
11:57:29

Conseguimos chegar ao valor de R$ 74.500,00

Sistema 28/05/2020
13:36:45

Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS,
CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/05/2020
13:37:04

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Licitante, enviar
proposta com o valor negociado.

03.093.776/0001-
91

28/05/2020
13:45:24

ok, estaremos anexando no sistema

Sistema 28/05/2020
13:48:47

Senhor fornecedor SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PE,
CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 28/05/2020
13:49:24

Para SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PE - Licitante, enviar
proposta de preço com informação de Ano/Modelo.

34.431.933/0001-
55

28/05/2020
13:51:11

Em instantes enviarei.

Pregoeiro 28/05/2020
14:13:46

Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Licitante, no
aguardo da proposta atualizada.

Sistema 28/05/2020
14:17:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PE, CNPJ/CPF: 34.431.933/0001-55, enviou o anexo para o ítem 2.

03.093.776/0001-
91

28/05/2020
14:18:49

Olá boa tarde, estamos formatando em PDF em instantes lhe encaminhamos

Sistema 28/05/2020
14:23:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/05/2020
14:42:02

Para SCOPO, INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PE - Licitante, para
deixar claro, o veiculo dever ser emplacado e ter como primeiro proprietário o Município de

Mercedes.
34.431.933/0001-

55
28/05/2020
14:43:21

Estamos cientes prezado pregoeiro.

Sistema 28/05/2020
14:58:30

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 28/05/2020
14:58:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2020 às 15:20:00.

34.431.933/0001-
55

28/05/2020
15:44:43

Mais algum questionamento senhor pregoeiro? Posso desconectar do sistema?

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 28/05/2020 14:58:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

28/05/2020 14:58:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2020 às 15:20:00.
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Data limite para registro de recurso: 01/06/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 04/06/2020.
Data limite para registro de decisão: 12/06/2020.

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 15:46 horas do dia 28 de maio de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCELO DIECKEL 
Pregoeiro Oficial

SIDIANE WEISS
Equipe de Apoio

JANETE DE ALMEIDA COELHO KEMMERICH
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio

Voltar   
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