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Ata de Realização do Pregão Presencial nº 019/2019 – Proc. nº  3696/2019-SMS. As 09:00 

(nove) horas do dia dez do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, o Sr. 

Adinan Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio Sra. Laureny Ernesto de Andrade e o 

Sra. Liliana Menezes Moulaz, devidamente nomeados pela Portaria nº 002/2019, datada de dois 

de janeiro de dois mil e dezenove, para em atendimento às disposições da Lei nº 10.520/2002 e 

do Decreto Municipal nº 115/2005, 29.05.2005, 159/2015, para realizar os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial nº 022/2019, referente ao Proc. nº 3696/2019-SMS. Tendo por 

objeto a aquisição de uma Ambulância Tipo A – Simples Remoção, Tipo Pick-up ou 

furgonete, ano de fabricação e modelo 2019, dotados de todos os equipamentos exigidos 

pelo Código Nacional de Trânsito e conforme as características, condições, obrigações e 

requisitos técnicos contidos no Termo de Referência anexo I deste edital. O Pregoeiro abriu 

a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados, os quais credenciaram-se: 

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ 

03.093.776/0005-15 – Representante: Denercy Rosa Junior – RG 818.504 TT/ES CPF 

984.996.377-87; MAGMA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ 04.424.327/0001-41 

– Representante: Cristiano Guerra Diniz – CNH 01913277365 DETRAN/MG CPF 049.956.056-

65;  Após a analise do credenciamento as demais licitantes foram  declaradas em condições de 

participação ao presente certame. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços 

apresentados pelos respectivos licitantes. Diante disto, foi dado prosseguimento ao julgamento do 

presente certame, com analise das propostas apresentadas, e verificou-se que o veiculo 

apresentado pela licitante MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

LTDA - CNPJ 03.093.776/0005-15 ,  da marca Chevrolet modelo Montana LS 2019/2019, não 

atende as exigências do objeto do edital, uma vez, conforme constatado na site: , consta que a 

capacidade do tanque de combustível é de 49 (quarenta e nove) litros, sendo que o termo de 

referencia anexo I do certame, descreve capacidade mínima de 50 (cinquenta) litros de 

combustível, portanto, a proposta a   proposta esta desclassificada, em relação a proposta 

apresentada pela empresa MAGMA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ 

04.424.327/0001-41, verificou-se que o veiculo atende as exigências editalicias,  porém, o 

representante da empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

LTDA - CNPJ 03.093.776/0005-15, alegou que a referida empresa não apresentou anexo a 

proposta de preços a “Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou 

Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma 

ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado”, 

porém a descrição no termo de referencia não determina o momento da apresentação da referida 

autorização, sendo que o item 8.1, do anexo I, descreve que o “O veículo será recebido 

provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos seus 

componentes e as especificações dos opcionais constantes da proposta comercial, quanto à 

marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos”,  e ainda o 

item 8.4. descreve que “A contratante rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o 

disposto neste Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que 

os fornecimentos foram executados em desacordo com o especificado, com defeito ou 
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incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a mesma 

providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento”, portanto, entende esse 

pregoeiro que a referida exigência poderá ser suprida no momento da entrega do veículo, porém 

resguardando o direito para que a licitante MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS LTDA - CNPJ 03.093.776/0005-15, apresente as razões recursais para 

posterior prosseguimento do presente certame, porém a representante da licitante MANUPA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ 03.093.776/0005-15,  

declarou que não há intenção de utilização recursal, com isso foi dado prosseguimento ao 

presente certame, com a apresentação das ofertas de lances produzindo o seguinte resultado, 

sendo que os lances dos lotes detalhados estão anexo a ata: 

MAGMA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ 04.424.327/0001-41 – Sagrou-se 

vencedora para todos os itens do presente certame – R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e 

oitocentos reais); 

FORNCECEDORES HABILITADOS - Analisada a documentação da licitante MAGMA 

VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  - CNPJ 04.424.327/0001-41, foi declarada habilitada 

ao presente certame.  Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi 

lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e pelos proponentes participantes. 
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