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Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA 
Registro de Preços Eletrônico SRP037/2021 

Datas Relevantes 
Publicado 

26/11/2021 101/ 

Inicio de Propostas 

26/11/2021 10 30 

Limite de impugnação Final de Propoetas Inicio da Sessão 

03/12/2021 08.00 08112/2021 08'30 08/12/2021 0900 

Itens Licitados 
Cediço Produto V. Referencia otde Qtde Min. Unidade Situação 

000/ ESPECIFICAÇÕES TECNCAS: 309.166,66 2 - UN HomoIagado 
VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, Cl 
TRAÇÃO 4X4. ZERO KM, AIR-BAG PI OS 
OCUPANTES DA CABINE, FREIO Cl (A.B S.
NAS QUATRO RODAS MODELO DO ANO DA 
CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. 
ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLIF.S 
REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE 
ALUMTNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS 
Cl CAPACIDADE MIN DE CARGA 1_000 KG 
MOTORL POTÊNCIA MIN 100 C Vi C/ TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO 
ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAtt 
SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO 
DO .MOTOR E DIFERENCIAL: CAPACIDADE 
VOLLNETRICA NÃO INFERIOR A 5.5 METROS 
CÚBICOS NO TOTAL SIST. ELÉTRICO. - 
ORIGINAL DO VEICULO. C/ MONTAGEM DE 
BATERIA ADICIONAL MiN 
100A INDEPENDENTE DA POTÊNCIA 
NECESSÁRiA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO 
ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 
120A_INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA 
(12V) P/ ALTERNADA (110V) Cl CAPACIDADE 
MIN be tocoN DE POTÊNCIA MÀX CONTINUA, 
0/ ONDA SENOIDAL IPURA PAINEL ELÉTRICO 
INTERNO MIN DE UMA RÉGUA INTEGRADA Cl 
NO MiN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES 
(2P+T) DE 110 VCA E02 P112 V (POTÊNCIA 
MÁ): DE 120 VV). INTERRUPTORES C/ TECLAS 
DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL 
E ARTIFICIAL SINALIZADOR FRONTAL 
SECUNDÁRIO BARRA LINEAR FRONTAL O 
VEiCULO SEMI EMBUTIDO FIO DEFLETOR 
FRONTAL* 02 SINALIZADORES A LEDS EM 
CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA 
AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO 
DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO 
NOMINAL MÁX DE 1,0A POR 
SINALIZADOR 02SINALIZADORES NA PARTE 
TRASEIRA NA COR VERMELHA. C/ 
FREQUÊNCIA MIN DE 90 FLASHES POR 
MINUTO. OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS 
TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A 
VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO 
ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE 
POLICARBONATO. RESISTENTE A IMPACTOS 
E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV 
rORNECÊ LAUDO QUE COMPROVE O 
ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE 2575 E SAE 
J595 (80CIETY OFAUTOMOTIVE ENGINEERS), 
NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA 
VIBRAÇÃO. UMIDADE. POEIRA, CORROSÃO, 
DEFORMAÇÃO E TRASEIROS SINALIZAÇÃO 
ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTENOIA 
MIN DE 100 1/V RMS @,13,8 VCC. MIN DE 03 
TONS 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

26/11/2021 ED TAL ERA 037-2021 -AMBULANOA,pdf 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto Frase 

pertM de A autenficidade do documento pode ser confinada no site https 1/validaarqunfo portaldecompraspublicas com br 
CfSPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Peibricas em 17/1212021 ás 10.11:13. 
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08/12/2021 - 0919 

08/12/2021 - 10 12 

16/12/2021 .0946 

Negociação aberta para o processo 
SRP037/2021 

Direito de _ance de Desempate da LC 
123/2006 

PrOCeSSO:fat 

Fonla: 

Rubrica: 

Você recebeu um novo pedido de negociação no tem 1 do processo SRP037/2021 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes 

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do tem 0001 para o 
fomeOedor INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI fol definida pelo pregoeiro para 
08/12/2021 às 10:32 encerrando às 1037 00 

Documentos soltcdados para o Foram na/citadas diligências no tem 0001 do processo SRP037/2021 
processo SRP037/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes 

Vencedores 
Código Produto Fornecedor Modelo Mama/ Fabricante Melhor Quantidade Valor Total 

Lance 

:iittfi de A autenticidade do documento pode ser venficada no sde httpsillva4daarguivo porfaldecompraspublicas com br 
CO1t4PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/12/2021 ás 10 11:13. 
, PUBLICAS Código verificador 1AF5B8 



0001 ESPECIFICAÇÕES iNNOVAR Hilux 2 8 TDI CS SRV 4x.t Toyota 
TECNICAS: EMPREENDIMENTOS 2021/2021 
Veiiculo tipo pick-up EIRELI 
cabine simples. c/ tração 
4x4 zero km. Air-Bag p/ 
os ocupantes da cabine, 
Freio c/ (A B S) nas 
quatro rodas modelo do 
ano da contratação ou do 
ano posterior, adaptado p/ 
ambulância de SIMPLES 
REMOÇÃO, 
implementado c/ baó de 
aluminiO adaptado c/ 
portas traseiras C/ 
capacidade min de carga 
1 000 kg Motor Potência 
min 100 cv, c/ todos os 
equipamentos de série 
não especificados e 
exigidos pelo CONTRAN: 
Snorkel p/ captação do ar 
de admissão do motor e 
diferencial. Capacidade 
volumétrica não inferior a 
5,5 metros cúbicos no 
total Sist Elétrico 
Original do veiculo c/ 
montagem de bateria 
adicional mis 
100A_Independente da 
potência necessária do 
altemador não serão 
admitidos altemadores 
menores que 
120A.Inversor de corrente 
continua (12V) pl 
alternada (110V) c/ 
capacidade min de 
1.000W de potência màx 
continua, c/ onda sen6dai 
pura Painel elétrico 
interno min de uma régua 
integrada c/ no min 04 
tomadas sendo 02 
tnpolares (2P+T) de 110 
Vca e02 p/12 V (potência 
máx de 120 Vi/), 
interruptores c/ teclas do 
tipo iluminadas 
Iluminação natural e 
artificial Sinalizador 
Frontal Secundário: batia 
iinear frontal o veiculo 
semi embutido no defletor 
frontal 02 sinalizadores a 
LEDs em cada lado da 
carenagem frontal da 
ambulância na cor 
vermelha G tensão de 
trabalho de 12 Vcc e 
consumo nominal mãx de 
1.0A por 
sinaizador 025ina1izad0re5 
na parte traseira na cor 
vermelha, e/ frequência 
min de 90 flashes por 
minuto, operando mesmo 
c/ as portas traseiras 
abertas e permitindo a 
visualização da 
sinalização de 
emergência no trânsito. 
quando acionado, G lente 
injetada de policarbonato. 
resistente a impactos e 
descolonzação 
tratamento UV. Fornece 
laudo que comprove o 
atendimento ás normas 
SAE J575 e SAE J595 
(Socrety of Automotive 
Engineers), no que se 
refere aos ensaios contra 
vibração, umidade 
poeira, corrosão. 
deformação e traseiros 
Sinalização acústica c/ 
amplificador de potência 
min de 100 W RMS 
@13,8 Vcc, min de 03 
tons 

295 000 00 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

2 590 000,00 

Declarações Obrigatórias 
Titulo 

Declaração de Conhecimento do Edital 

Declaração 

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 convocatáno. 

portei A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivoiportaldecompraspublicas com br 
COMPRAS Documento gerado eletronlcameMe no Portal de Compras Púbiicas em 17/12/2021 às 1011:13. 
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Declaração de inexistência de Impeditivos 

Declaração de Não-Emprego de Menores 

Declaração de Veracidade 

Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Declaro para os devidos fins legas. em cumprimento ao exigido no edital que até a presente data inexistem fatos • 
Impeditivos para a habilitação no presente processo lidtatorio. dente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 

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

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4" e 5° do 
eu 26 do decreto 10,024/2019 

" As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes 

Propostas Enviadas 
0001 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ 
(A.B.S.) nas quatro rodas. modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância 
de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade 
min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e 
diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do 
veiculo, c/ montagem de bateria adicional min 100A.Independente da potência necessária do 
alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A.Inversor de corrente continua (12V) p/ 
alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura Painel 
elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 
Vca e02 p/12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural 
e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor 
frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ 
tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02Sinalizadores na parte 
traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas 
traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando 
acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. 
Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive 
Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e 
traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 
tons 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor ~MO Valor Total LC 

123/2006 

INNOVAR 36 552 751/0001. 01/12/2021. Hilux 2.8 TDI CS Toyota 2 309 166 00 518 332 00 Siri, 
EMPREENDIMENTOS 68 1502.06 SRV 4x4 
EIRELI 2021/2021 

P0 AGUIAR VIEIRA 27 957 465/0001,- 07/12/2021,, 2021/2021 S10 300.000 00 600.000,00 Não 
72 17;36:34 LS/CHEVROLET 

BR COMERCIO DE 29228 039/0001- 67/12/2021 - 510 CS 2P CHEVROLET 2 309 000,00 618,00000 Não 
VEICULOS EIRELI 42 1813-10 DIESEL 4x4 

2021/2021 

CUSTOMIZAR 07 975 278/0001- 08112/2021 - 510 4X4 CABINE OHEVROLET 2 .309 000.00 618 000,00 SIM 
COMERCIO E 23 07:49:55 SIMPLES 
LOCACAO DE 
VDCULOS ESPECIAIS 
LTDA 

Validade das Propostas 
Fornecedor 

PC AGUIAR V¡EIRA 

BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 

CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEIC111.05 ESPECIAIS LTDA 

INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELII 

-CPF/CNPJ 

27.967.46510091-72 

29.228.039/0001,..42 

07.975,278/0001.23 

36.552.751.10001 8 

Validade (conforme edital) 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

Lances Enviados 
0001 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ 
(A.B.S.) nas quatro rodas. modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância 
de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade 
min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e 

pártiol do A autenticidade do documento pode ser verificada no site •nttps_llvalidaarquivo,portaidecompraspublicas.com br 
COMPRAS Documento gerado eletroncamente no Portal de Compras Priblicas em 17/12/2021 às 1011:13. 
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Procec A410::'
Folha: 
Rubrica: 

diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Osridinal do 
veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A.Independente da potência necessária do 
alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ 
alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência máx continua, c/ onda senoidal pura Painel 
elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 
Vca e02 p112 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural 
e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor 
frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ 
tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02Sinalizadores na parte 
traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas 
traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando 
acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. 
Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive 
Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e 
traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 
tons 
Data Valor CRIPJ 

01112/2021 - 15:02:06 309 166 00 (proposta) 36.552 25110001-68.INNOVAR 
EMPREENDIlinNTOS EIRELf 

01.212021 :36:34 300,000,00 ipropos2a) 27.967 465/0001-72 - P G AGUIAR 
VIEIRA 

6:12.12G21 -1813;112 309.00000 (proposta) 29•:=.0:39/00C1-42 - BR COMERCIO 
DE VEICULõS 546813 

08/1212021 - 07-49.55 309.000.00 (proposta) 07,975 27810001-23 - CUSTOMIZAR 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICI,JLOS ESPECIA,JS LTDA 

08/12/2021 -09-07-09 

08/1212021 .- -1:1%5:170J• 

08/1212021 0900:03 

295,000,00 36.552 751/0001-68 - INNOVAR 
EMPREENDIMENTOS EIRELI 

285.000.00 27 967.465/0001-72 PC AGUIAR 
VIEIRA 

284 000,00 07.975,278/0001-23 - CUSTO MIZAR 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPECIAIS LTDA 

Sftaação 

Vãlido 

Cancelado-. DE.SCOMPR!MENTO AO 'ITEM 

6 10 . . a pi.s,piosta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão er'argurados concw.Atante ao 
registro da proposta no sisterna.,as declarações e proposta 8v/dai 
deverão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digitai, para 
confeilr aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão is.lolfitec6se licitantes que não atenderem às 
exiOndas do presente Edital e s6us AneXo,s, sejam arriasses, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andameito.tt , P,wesso 
Licitatõino, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
tom do prazo previsto de Iropoponão conforme o art 24 do decreto 
10024/19 08/12/2021 10:10-,7 

Cancelado - Empresa não atendeu o item 101 alo 5,ltas 1:.422/2021 
08,2.9.37 

Casicelado - DESCUMPRIMEMTO AOS ITENS-

6 1 1 e) -Certidão Especifica expedida pma Junta 
.Gorarscial de Origem da Ucitante. dentro do exqrticio em vigor. 
obedecendo ao prazo de valid-ãtle DEIXOU DE APRESENTAR 

6 10. .. . a proposto ris preços 905 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ar 
espano da proposta no sistema, as declarações e proposta iodai 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 

nfarir aos mesmos autenkidade e integridacia 

6.11. Serão inabilitadas Re/tentes que r.riãoatender-Am Ès 
exigénuas do presente Edital e seus Anexoã sejam oniissas. 
apresentem irregularidadeA e dificultem o andamento do Processo 

itaiárto. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de 0 -1pugrinão contornos o art. 24 do Decreto 
10024/.19 08/12/2021 0058.15 

Válido 

Caridiitado- DESCUMPRIMENTO AO (TEM 

6 10 • a proposta de preços inictl vos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
regisno da proposta no sistema, as declarações e propostairMal 
deveião ser assinadas digitalmente atrav?ss de assinatura agrai, para 
conferir aos mesmos autentiGdacie e Slteddrtacie. 

6 11 SarãolnabilItadas licitantes que não atenderem às 
exigNocias do presente Editai e seus Anexos, sejam ordissas, 
apresentem irregu!aridades. e dificultem o andamento do Processo 
le,taMoi que ll8cr.2"ilv das ClAusules encimas do Ed)tal, estando 

fora no prazo prevTsto de Impugnação conforme o art. 2400 Decreto 
1002409 0802/2021 10110/27 

Cancelado s DESCUMPRiNSNITO AGS ITERS 

6.1 t e) -CertIdão Especifica expedida peia Junta 
Comerciai de Orisn 18 Wit9lLa. dentro do exercdoetn Vágor, 
obedecendo ao prazo de validade. DEIXOU DE APRESEgTAR 

6 10 'a prOp0%. /9 de preços krsldEil vos • , • _ '' 
documentos de IllabiNtaçao deverão ser anexados concordante ao 
registro da proposta no sl.steme, as deçlarações # proposta 550a1 
deverão ser assimdas digltaluranfe atravas de ft.s.s.lnattra 4.1.1t,á para 
conferir aos mesmos autentiddade e integridade,„ 

6 11 Serão Inabllitadasi,citantes que rião atenderem ás 
exigênclas do presente Edital seus AneAos,..~ omsvas, 
apresentem lrregula4d.rdes„ e diticorterp o andamento do .1, 49,--e.sg? 
licitalóno. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19. 08/12/2021 09 581-15 

A autenticidade do documento pode ser verificada no sue httpsVivakdaarquivo.porlaldecornpraspubl!cas com sL 
Documento gerado ele/Tonicamente no Portal de Compras FUI-ices em 17/12/2021 ás 10:11:13. 
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08/12/2021 -- 09,11:47 

08/12/2021 - 09:12:02 

08/12/2021 . 09:1 36 

08/12/2021 - 08/12:48 

08/12/2021 - 09,13 12 

08/12/2021 09t 13 54 

08/12/2021 - 0914 r09 

Prec , :2Z211jj 1 24-2/ 

Folha: 
Rubrica: 

283.900,00 29.228,039/0001-42 - BR COMERCII0 Cancelado - Empresa não atendeu o item 10.10 do Edita 12/2021 
DE VEICULOS EIRELI 062937 

275 000.00 27.967,465/0001-72 - P0 AGUIAR Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM 
VIEIRA 

6.10. ,,„., .. a proposta de preços intibial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inidal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11. Serão inabilitadas ficitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 10 10.27 

273.000,00 0797527810001-23. CUSTOMIZAR Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENSf 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPECIAIS LTDA a) 6 11 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 

Comercial de Origem da Licitante, dentro do exereicio em vigor, 
obedecendo ao prazo de validade DEIXOU DE APRESENTAR 

6,10 a proposta de preços inicial aos 
docutnentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
devei ão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigênclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art .24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 0958:15 

265.000 00 27.967 465/0001-72 - P0 AGUIAR Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
VIEIRA 

6 10 a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
confeár aos mesmos autenticidade e integridade. 

6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
licitatário, que discordem das Clãusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 10.10.27 

264 000.00 07 975 278/0001-23 - CUSTOMIZAR Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPECIAIS LTDA a) 6.1.1 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 

Comercial de Origem da Licitante. dentro do exercício em vigor, 
obedecendo ao prazo de validade DEIXOU DE APRESENTAR. 

6_10_ , . , , .„ a proposta de preços inicial vos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no s•stema. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitái, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ãs 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam ordissas, 
apresentem irregularidades, e dificuitem o andamento do Processo 
Ltatatorio, que discordem das Clãusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previSto de 'impugnação conforme o art 24 do Decreto 
'10024/19 08/12/2021 09-58-15 

260 000.00 27967465/0001-72 - P0 AGUIAR Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO )TEM 
VIEIRA 

6.10 ., a proposta de preços inicial vos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atreves de assinatura digitar para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos sejam omissas. 
apresentem irregularidades e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Derreto 
10024/19 08/12/2021 10.10-27 

252,000 00 07,975 278/0001-23 - CUSTOMIZAR Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
COMERCiO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPECIAIS LTDA a) 6.1.1 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 

Comercia de Origem da Licitante, dentro do exercício em Vigor, 
obedecendo ao prazo de validade DEIXOU DE APRESENTAR 

6 10 . a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatono, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 09.58.15 

t‘M portof itte A autenticidade do documento pode ser verificada no stte https.fivalidaarquivo portaldecompraspubllicas com. br 
CO14PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Riibilicias em 17/12/2021 ás 1011:13. 

PUBLICAS Código verificador 1AF588 



08/12/2021 - 09:15100 

08/12/2021 -09 15:11 

08/12/2021- 09 1626 

08/12/2021.09.15 46 

258 000,00 27 967.465/0001-72 - P G AGUIAR 
VIEIRA 

257.000,00 07.97627810001-23 - CUSTOMIZAR 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPECIAIS LTDA 

255,000,00 27.967 465/0001-72 - P GAGO/AR 
VIEIRA 

254 000.00 07 975278/0001-23 - CUSTOMIZAR 
COMERCIO E LOCACAO DE 
VEICULOS ESPEC1kS LTDA 

Processa: 
Folha: 
Rubrica; 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM 

ZiO0 &Z' 

6.10 , , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedlarações e propostalnldal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitai. para 
conferir aos rãespos autenticidade e integridade, 

6,11 Serão jnabIlitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem Irregularidades, e dificuicem o andamento do Processo 
Licita:dna, que discordem das Cláusulas e normas do Edital. estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 10 1027 

Cancelado -CESCUMPRIMENTO AOS ITENS 

a) 6.1,1 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 
Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercido em vigor 
obedecendo ao prazo de validade DEIXOU DE APRESENTAR 

6 10 . . , a proposta de preços inicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomiante ao 
regstro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assInattra diaital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigêndas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidade; e dificultem o andamento do Processo 
Licitaierlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19. 08/12/2021 0956:15 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 

6,10, . a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6, 11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificiltem o andamento do Processo 
LIcitatbno. que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora ao prazo previsto de impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 10 10:27 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'ITENS: 

a) 6 11 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 
Comercial de Ongem da Licitante, dentro do exercício em Vigor, 
obedecendo ao prazo de validade DEIXOU DE APRESENTAR 

6.10. a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
eegistro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

S. 11 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
eicItatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art 24 do Decreto 
10024/19 08/12/2021 09 58 15 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Item 

0001 

Data/Hora 

16112/2021 09 59 39 

Enviado por Arquivo 

36 552 751/0001-68- 1NNOVAR PR‘, F, )ST,4 RT-A, PDk wArA pd.( 
EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora 

iNNOVAR 01/1212021 
E MPR EE NDIMENTOS1:11 
EIRELI 

BR COMERCIO 
DE VEICULOS 
EIRELI 

07/12/2021 - 
18112 

Enviado por Número 

Moises Veloso 
Cantanhede 

Neles Nelson 
Pereira dos 
Santos 

Órgdo de Date de 
Expedigtio Expecklio 

Data de Validade Arquivo 

"1"'")flOS 
Di4CilMENfOtà 

FXIGiDnS 

Inabilitados 
Data Fornecedor CNPJ Detalhe 
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Processiy&R,c0.
Folha.gti 
Rubrica:  ir 

15/12/2021-08:29-.37 BR COMERCIO DE 29.228 .039/0001-42 
VEICULOS EIRELI 

Desclassificação Empresa não atendeu o item 10.10 do Editai 

item 0001 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS'. 
Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os 
ocupantes da cabine, Freio c/ (A B S.) nas quatro rodas modelo do ano da 
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES 
REMOÇA°, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras Cl 
capacidade min de carga 1 000 kg Motoyi Potència min 100 cv. c/ todos os 
equipamentos de sèrie não especificados e exigidos pelo CONTRAN: Snorkel p/ 
captação do ar de admissão do motor e diferencial: Capacidade volumètrica não 
inferior a 5,5 metros cúbicos no total Sist. Elétrico Original do veículo c/ 
montagem de batena adicionai min 100A Independente da potência necessária do 
alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A Inversor de 
corrente continua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.0009V de 
potência mak( cnnfinua. c/ onda senordal pura Painel elétrico interno min de uma 
régua integrada c/ no min 04 tornadas, sendo 02 tripolares (2P-kT) de 110 Vca e02 
p112 V (potência máx de 120 Vil), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas 
Iluminação natural e artificial Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o 
veiculo semi embutido no defletor frontal 02 sinalizadores a LEDs em cada lado 
da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 
Vcc e consumo nominal más 4e 4,0A por slnaliziador,02Sinalzadores na parte 
traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto,,operando 
mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de 
emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, 
resistente a impactos e descolonzação cl tratamento UV. Fornece laudo que 
comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive 
Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira 
corrosão, deformação e traseiros Sinalização actistica c/ amplificador de potência 
min de 1009V RMS ©13,8 Vcc, min de 03 tons 

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

5112/2021 - 09 44 

Chat 
Data Apelido Frase 

08/12/2021 -09,01:08 Rregoeiro iborn dia senhores fornecedores, nesse momento iremos analisar as propostas 

08/12/2021 - 09.02-11 Sistema °processo está em fase de análise das propostas 

08/12/2021 - 09:04,21 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

08/12/2021 -090421 Sistema Conforme Art, 32 do Decreto 10024/2019 de que trata o inciso Ido 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 

08/12/202-1 - 0904.21 SIsiiema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00 Se o lance for inferior ar/limite mi ritmo. o intervalo 
será desconsiderado. 

08/12/2021 - 09:0421 Sistema Conforme o artigo 20 da instrução normativa n°3 de 4 de outubro de 2013, o /ntervalo 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 

08/12/2021 - 09:05:02 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro 

08/12/2021 - 09-05102 Sistema Ditem 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa 

08/12/2021 - 09:18r46 Sistema Citem 0001 foi encerrado. 

08/12/2021 - 09.19:32 Sistema O item 0001 teve como arrematante CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS 
LTDA - ME com lance de R$ 254.000,00. 

08/1212021 - 091-58:15 Sistema O fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA foi inabilitado no 
processo. 

08/12/2021 - 09;58-15 Sistema Motivo- DESCUMPRIMENTO AOS !TENS a) 6 1 1 e) -Certidão Especifica expedida pela Junta 
Comercial de Origem da Licitante, dentro do exerdcio em vigor, obedecendo ao prazo de validade. DEIXOU 
DE APRESENTAR 6 10 ..... , a proposta de preços inicial eco documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6 11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, selam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do 
Processo Lleitatório, que discordem das Cfausulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de 
Impugnação conforme o art 2400 Decreto 10024119. 

08/12/2021 -0958 15 Sistema O fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO ti LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA -foilnabilitado para 
o I tem 0001 pelo pregoeiro, 

08/12/2021 -09158:15 Sistema O item 0001 tem corno novo arrematante G AGUIAR VIEIRA com lance de R$ 255,000,00 

08/12/2021 - 10(10:27 Sistema O fornecedor P0 AGUAR VIEIRA foi inabilitado no processo 

08/12/2021 - 10 10 27 Sistema Motivo. DESCUMPRIMENTO AO ITEM 6 10. . , a proposta de preços inicial e 
os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as 
declarações e proposta incial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir 
aos mesmos autenticidade e integridade 6 11. Serão inabkiitadas licitantes que não atenderem ás 
exigênoias do presente Edita e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o 
andamento do Processo Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19 

08/12/2021 .10 10 27 Sistema G fornecedor PC AGUIAR \AIEIRA foi inabilitado para citem 0001 pelo pregoeiro. 
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Processo: 5.)24,1X) 
Folha: 
Rubrica: 

08/12/2021 - 10.10.27 Sistema O nem 0001 tem como novo arrematante BR COMERCIO DE VEICULOS EIREU com lance de R$ 
283 900,00 

08/12/2021 - 10 10 27 Sistema Para o Item 0001, o fornecedor INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI tem direto a 'lance de desempate 
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

08/12/2021 - 10712-14 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 12312006 do nem 0001 para o fornecedor INNOVAR 

08/12/2021 - 10-1332 Pregoeiro 

EMPREENDIMENTOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2021 às 1032, encerrando às 10 37 00, 

COMUNICO QUE AGENDE1 UM LANCE DE DESEMPATE ATÉ ÁS 10:32 HS 

08/12/2021 • 10 37 01 Sistema O nem 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123f2006. 

08/12/2021 - 17733:10 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro 

08/12/2021 - 17 33 10 Sistema Motivo. Sessão Suspensa, reabertura programada para o da 09/12/2021 ás 08 20 

09/12/2021 -08:19:05 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro 

09/12/2021 - 08 19 05 Sistema Motivo Continuação 

10/12/2021 -08:3625 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro 

10/12/2021 -08 36 25 Sistema Motivo reabertura programada para o dia 14/12/2021 às 08 00 ha 

14/12/2021 -084302 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro 

14/12/2021 - 08 43 02 Sistema Motivo PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 

14/12/2021 -18 16 53 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro 

14/12/2021 -181653 Sistema Motiva Sessão suspensa, reabertura programada para edis 15/12/2021 as 08 00 

15112/2021 - 07 58 53 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro 

15/12/2021 -075853 Sistema Motivo- Continuação 

15/12/2021 -082937 Sistema O fomecedor BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI foi inabilitado para o nem 0001 pelo pregoeiro 

15/12/2021 - 08:29:37 Sistema Motivo Empresa não atendeu o item 10 10 do Edital 

15112/2021 • 08 29 37 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIREIJI com lance de R$ 
295 000,00 

15/12/2021 -08-29- 59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001 O prazo ê até às 09:00 do dia 15/12/2021 

15/12/2021 - 08.29 59 Sistema Motiva Negociação 

15/12/2021 - 19-5453 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro 

15/12/2021 - 19 54 53 Sistema Motivo: Sessão suspensa reabertura programada para o dia 16/12/2021 as 0800 

16/12/2021 - 08:0420 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro 

16/12/2021 - 06.04:20 Sistema Motivo Continuação 

16/12/2021 • 0924.38 S,stema Para o tem 0001 foi habiittado e declarado vencedor o fomecedor INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 

16/12/2021 -092444 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2021 às 0944 

16/12/2021 - 09-46 21 Sistema Foram solicitadas diligências para o nem 0001 aprazo de ermo é até as 11 46 do dia 16112/2021 

16/12/2021 - 094621 Sistema Motivo Solicitação da Proposta negociada 

16/12/2021 -095939 Sistema A diligência do nem 0001 foi anexada ao processo 

16/12/2021 • 10.02 52 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. 

16/12/2021 • 10-02 52 Sistema Motivo Diligência Anexada 

16/12/2021 • 100254 S3tema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação 

16/12/2021 -10-23:06 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS. 

17/12/2021 • 094329 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 20/12/2021. 

17/12/2021 -094347 Sistema O nem 0001 foi homologado por CLÁUDIO RODRIGUES ESCORCIO 

C

-49,----J.---)

---- -

1-, 

COSTA DOS SANTOS 

regoeiro 

DRIANE SILVA ARAÚJO SOUSA 

Apoio 

EDUARDO SANTOS DA LUZ 
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