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Pregão Eletrônico

985531.542021 .9162 .4633 .2135631492

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00054/2021

 
Às 14:00 horas do dia 17 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 050/2021 de 11/01/2021, 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
118, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Ambulância
UTI, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde 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: Ambulância
Descrição Complementar: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo:
2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima
2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com
antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo
(motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com
regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado
e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios:
Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas
Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos
vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação
de Trânsito.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 313.333,3300 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: OPEN VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 312.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Ambulância

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
36.374.273/0001-43 INOVACAO

DISTRIBUICAO
E COMERCIO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 17/05/2021
13:19:36

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER - ADPT. AMBULÂNCIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km.
Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto
Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré.
Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos
Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros
laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga.
Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de
Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-
Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com
regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em
Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Não Não 1 R$ 313.000,0000 R$ 313.000,0000 17/05/2021
07:41:06

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER 



26/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

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

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km.
Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto
Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré.
Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos
Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros
laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga.
Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de
Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-
Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com
regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em
Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.105.413/0001-00 IPI
MOBILIDADE
CORPORATIVA
LTDA.

Não Não 1 R$ 313.300,0000 R$ 313.300,0000 16/05/2021
19:44:12

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER L3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO: CONFORME EDITAL.! VEICULO AMBULÂNCIA UTI:
Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento:
5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio
manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor
MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas
portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica.
Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V.
Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro:
Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros
Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo
legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.
Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca. Revestimento Interno do Assoalho em
Chapas de Compensado Naval com tratamento à prova de umidade, revestido em tecido emborrachado Vinílico
inteiriço com acabamentos em perfis de alumínio. Janela corrediça na divisória interna do veículo. Janela corrediça
na porta lateral no compartimento do paciente do veículo. Ar-condicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no
compartimento do paciente. Armário aéreo instalado na lateral interna do compartimento do paciente com
comprimento de 1,20 metros com portas de correr e mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco
baú para três pessoas com cintos de segurança de três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um
sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto
com 8 luzes de emergência externas com lentes de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e
traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led
instalados acima das sinaleiras traseiras; 2 faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de
embarque para a porta traseira; Sirene de Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de
1,85 metros de comprimento em alumínio com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material
impermeável, engate rápido e três cintos de segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000
com registro na ANVISA. Uma Prancha de Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço
inox para descanso das rodas da maca retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua
tripla, mangueira de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão,
fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um
Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrimão em
alumínio polido. Um suporte para soro e sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros.
Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação com disjuntores
eletrônicos e chaves térmicas. Portas traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do
Estado do Paraná (em anexo). Vidros traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para
Compartimento de Paciente com potência mínima de 20.000 BTU’s para cabine do motorista e 30.000 BTU’s para
compartimento traseiro. Garantia Total mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do
condutor e compartimento traseiro. Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas
internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Ventilador Pulmonar:
Ventilador pulmonar portátil digital, para emergência neonatal, pediátrico e adulto - capaz de ventilar paciente
neonatal de extremo baixo peso e com possibilidade em ser usado em transporte de pacientes. Tela de gráfica
mínimo de 5 polegadas, display colorido touch screen. Modalidades de ventilação: VCV (ASSISTIDO/CONTRILADO),
PCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. Bateria com no mínimo 6 horas de
autonomia. Fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de
pressão inspiratória alta e baixa, bateria fraca e problemas na rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão e
volume por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da fio2;leitor de fluxo inspiratório integrado ao
equipamento. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.130.584/0001-15 FTM VIATURAS
E
CARROCERIAS
ESPECIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 313.333,0000 R$ 313.333,0000 17/05/2021
11:31:18

Marca: RENAULT DO BRASIL 
Fabricante: RENAULT DO BRASIL 
Modelo / Versão: MASTER L3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constitui objeto do presente certame a aquisição de ambulância UTI,
nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: ITEM ÚNICO Veículo, tipo ambulância UTI
VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos:
4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16
válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e
alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e
passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com
regulagem de altura....e demais itens constantes no Edital, prazo de entrega 45 dias, garantia 12 meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.675.147/0002-13 OPEN
VEICULOS LTDA

Não Não 1 R$ 313.333,3300 R$ 313.333,3300 14/05/2021
08:19:54
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Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER L3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km.
Ano/Modelo mínimo: 2021/2021. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto
Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré.
Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos
Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros
laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga.
Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de
Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-
Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com
regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em
Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Revestimento Interno do Teto e Laterais
em Fibra de Vidro na cor branca. Revestimento Interno do Assoalho em Chapas de Compensado Naval com
tratamento à prova de umidade, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço com acabamentos em perfis de
alumínio. Janela corrediça na divisória interna do veículo. Janela corrediça na porta lateral no compartimento do
paciente do veículo. Arcondicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no compartimento do paciente. Armário aéreo
instalado na lateral interna do compartimento do paciente com comprimento de 1,20 metros com portas de correr e
mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco baú para três pessoas com cintos de segurança de
três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de
Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto com 8 luzes de emergência externas com lentes
de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led
instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led instalados acima das sinaleiras traseiras; 2
faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de embarque para a porta traseira; Sirene de
Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de 1,85 metros de comprimento em alumínio
com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável, engate rápido e três cintos de
segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000 com registro na ANVISA. Uma Prancha de
Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca
retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada
de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com
mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com
válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrimão em alumínio polido. Um suporte para soro e
sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros. Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com
função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas. Portas
traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do Estado do Paraná (em anexo). Vidros
traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para Compartimento de Paciente com potência
mínima de 20.000 BTU’s para cabine do motorista e 30.000 BTU’s para compartimento traseiro. Garantia Total
mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do condutor e compartimento traseiro.
Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas
internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Ventilador Pulmonar: Ventilador pulmonar portátil digital, para
emergência neonatal, pediátrico e adulto - capaz de ventilar paciente neonatal de extremo baixo peso e com
possibilidade em ser usado em transporte de pacientes. Tela de gráfica mínimo de 5 polegadas, display colorido
touch screen. Modalidades de ventilação: VCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PLV, V-
SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. Bateria com no mínimo 6 horas de autonomia. Fluxo contínuo, controles diretos
para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, bateria fraca
e problemas na rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão e volume por tempo; misturador de ar ambiente,
que permite ajuste da fio2;leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples , de fácil
montagem, limpeza e esterilização;conforme termo de ref. do edita 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 313.333,3300 04.675.147/0002-13 17/05/2021 14:00:02:570
R$ 313.333,0000 23.130.584/0001-15 17/05/2021 14:00:02:570
R$ 313.300,0000 30.105.413/0001-00 17/05/2021 14:00:02:570
R$ 313.000,0000 03.093.776/0001-91 17/05/2021 14:00:02:570
R$ 300.000,0000 36.374.273/0001-43 17/05/2021 14:00:02:570
R$ 312.900,0000 23.130.584/0001-15 17/05/2021 14:12:55:920
R$ 312.900,0000 04.675.147/0002-13 17/05/2021 14:15:01:243
R$ 312.000,0000 04.675.147/0002-13 17/05/2021 14:15:17:307
R$ 311.900,0000 23.130.584/0001-15 17/05/2021 14:16:53:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/05/2021
14:10:04 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

17/05/2021
14:20:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

17/05/2021
14:20:28 Reinício da etapa aberta. Justificativa: Na busca de uma melhor propostas..

Encerramento 17/05/2021
14:30:29 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

17/05/2021
14:30:29 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

17/05/2021
14:58:27

Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
36.374.273/0001-43, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000. Motivo: Por não atender o item 5.1.1.
(documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de
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produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, nos termos da Lei n.º
6.729, de 28 de novembro de 1979.

Recusa de
proposta

17/05/2021
14:58:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
23.130.584/0001-15, pelo melhor lance de R$ 311.900,0000. Motivo: Por não atender o item 5.1.1.
(documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da condição de
produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto, nos termos da Lei n.º
6.729, de 28 de novembro de 1979.

Aceite de
proposta

17/05/2021
15:34:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13,
pelo melhor lance de R$ 312.000,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

17/05/2021
15:42:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-
13.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

17/05/2021
15:46:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
04.675.147/0002-13.

Habilitação de
fornecedor

17/05/2021
15:59:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPEN VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
04.675.147/0002-13

Registro de
intenção de
recurso

17/05/2021
16:03:30

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 03093776000191. Motivo: SR PREGOEIRO RECURSO MOTIVADO pelo
princípio da vinculação ao edital, conferimos a documentação de habilitação da empresa OPEN e não
localizamos os LAUDOS TECNICOS,

Aceite de
intenção de
recurso

17/05/2021
17:17:09

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03093776000191.

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

03.093.776/0001-91 17/05/2021 16:03 17/05/2021 17:17 Aceito
Motivo Intenção:SR PREGOEIRO RECURSO MOTIVADO pelo princípio da vinculação ao edital, conferimos
a documentação de habilitação da empresa OPEN e não localizamos os LAUDOS TECNICOS, mencionados,
nas respectivas páginas 23 e 34,”Registro Anvisa. Ensaio/laudo técnico atendendo à norma
ABNT/NBR/14561:2000, elaborado por laboratório/entidade devidamente credenciado “diante do exposto
mesmo a empresa sendo apenas concessionaria de veículos e não fabricante de ambulâncias, demais
apontamentos na peça recursal

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/05/2021
14:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 17/05/2021

14:05:12
Srs. Fornecedores, boa tarde.

Pregoeiro 17/05/2021
14:05:38

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 54/2021. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 17/05/2021
14:06:00

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os Fornecedores deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 17/05/2021
14:06:11

Compete aos Srs. Fornecedores acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 17/05/2021

14:06:19
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o
ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Mercedes.

Pregoeiro 17/05/2021
14:07:26

Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pelo pregoeiro.

Pregoeiro 17/05/2021
14:07:34

Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.

Pregoeiro 17/05/2021
14:07:46

Lembrando que estamos em busca da proposta mais vantajosa para a Administração
Municipal, no entanto, tomem muito cuidado com os valores ofertados e com erros de

digitação no ato dos lances, para que isso não se torne um transtorno futuro e os leve a
comprometer-se com uma proposta que não poderá cumprir pelo preço oferecido.

Sistema 17/05/2021
14:10:03

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 17/05/2021
14:10:04

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

Sistema 17/05/2021
14:20:05

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.
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Sistema 17/05/2021
14:20:28

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Na busca de uma melhor propostas..
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 17/05/2021
14:27:46

Srs. Fornecedores, enviem seus lances.

Sistema 17/05/2021
14:30:29

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/05/2021
14:30:32

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 17/05/2021
14:33:03

Srs. Fornecedores, por favor, aguardem enquanto verifico as propostas e documentos de
habilitação anexadas, bem como o SICAF.

Pregoeiro 17/05/2021
14:43:57

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Sr. Fornecedor, estou em consulta a
sua documentação e não encontrei o documento que comprova o item 5.1.1. do edital

(documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação da
condição de produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do objeto,

Pregoeiro 17/05/2021
14:44:10

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - nos termos da Lei n.º 6.729, de 28
de novembro de 1979, pena de desclassificação.

Pregoeiro 17/05/2021
14:46:17

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Poderia informar se o documento foi
anexado, pois não o localizei.

36.374.273/0001-
43

17/05/2021
14:48:30

boa tarde senhor pregoeiro a gente tem autorização da fabrica Renault, conseguimos
primeiro emplacamento e garantias direto da fabrica.

Pregoeiro 17/05/2021
14:49:38

Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - Sr. Fornecedor, estou em
consulta a sua documentação e não encontrei o documento que comprova o item 5.1.1.
do edital (documentação de habilitação, deverão os licitantes encaminhar comprovação

da condição de produtor (fabricante) ou concessionário (distribuidor) autorizado do
objeto,

Pregoeiro 17/05/2021
14:49:55

Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - nos termos da Lei n.º 6.729, de
28 de novembro de 1979, pena de desclassificação.

Pregoeiro 17/05/2021
14:50:06

Para FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA - Poderia informar se o documento
foi anexado, pois não o localizei.

23.130.584/0001-
15

17/05/2021
15:14:04

Boa tarde Senhora Pregoeira!

Pregoeiro 17/05/2021
15:26:32

Para OPEN VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor, conferimos a sua documentação de
habilitação. Está tudo em concordância com o edital.

Pregoeiro 17/05/2021
15:27:45

Para OPEN VEICULOS LTDA - Em busca da proposta mais vantajosa para a administração
pública, solicito que o Sr. verifique a possibilidade de um maior desconto para o item

vencido, é possível a redução do valor?
Pregoeiro 17/05/2021

15:27:52
Para OPEN VEICULOS LTDA - Aguardo sua resposta em 10 minutos.

Pregoeiro 17/05/2021
15:35:13

Para OPEN VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor, consegue melhorar o valor?

Pregoeiro 17/05/2021
15:35:31

Para OPEN VEICULOS LTDA - Conseguimos fechar em R$ 300.000,00 ?

04.675.147/0002-
13

17/05/2021
15:37:24

Olá boa tarde, infelizmente nao consigo nos 300,000,00 só a transformaçao deste carro
passa de 100,000,00 , esse valor de 312,000,00 já seria o minimo do minimo.

Pregoeiro 17/05/2021
15:38:00

Para OPEN VEICULOS LTDA - R$ 310.000,00 consegue?

Pregoeiro 17/05/2021
15:38:14

Para OPEN VEICULOS LTDA - Acho ser um valor justo.

Pregoeiro 17/05/2021
15:38:43

Para OPEN VEICULOS LTDA - Conseguimos fechar em R$ 310.000,00 ?

04.675.147/0002-
13

17/05/2021
15:39:58

infelizmente nao sr. pregoeiro.

04.675.147/0002-
13

17/05/2021
15:41:26

um grande problema tambem é que este carro esta sofrendo reajuste de preço toda
virada de mes, bem provavel que ele nao chegue pra mim ainda este mes, entao ja

sofrerei com o reajuste.
Pregoeiro 17/05/2021

15:41:59
Para OPEN VEICULOS LTDA - Ok, entendo.

Pregoeiro 17/05/2021
15:42:46

Para OPEN VEICULOS LTDA - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance,
com o prazo de envio de 02 (duas) horas.

Sistema 17/05/2021
15:42:59

Senhor fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/05/2021
15:44:08

Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa OPEN VEICULOS LTDA,
comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Sistema 17/05/2021
15:46:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPEN VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.147/0002-13,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/05/2021
15:58:05

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das
proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada.

Pregoeiro 17/05/2021
15:58:33

Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção
dos Fornecedores, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o

mesmo em próximos certames
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Pregoeiro 17/05/2021
15:59:06

Será realizada a HABILITAÇÃO e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de
recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Sistema 17/05/2021
15:59:41

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 17/05/2021
16:00:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/05/2021 às
16:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 17/05/2021 14:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

17/05/2021 14:10:03 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 17/05/2021 14:30:32 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 17/05/2021 15:59:41 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 17/05/2021 16:00:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/05/2021 às 16:30:00.

Data limite para registro de recurso: 20/05/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 25/05/2021.
Data limite para registro de decisão: 01/06/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:17 horas do dia 17 de maio de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROBERTO SCHAUFELBERGER 
Pregoeiro Oficial

EDSON KNAUL
Equipe de Apoio

NILMA EGER
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio
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