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Pregão Eletrônico

985603.552021 .4786 .4495 .2523262770

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00055/2021

 
Às 13:00 horas do dia 27 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 42672021 de 08/01/2021, 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 41992021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O objeto da presente licitação é
para aquisição de 01 (um) veículo automotor zero quilômetro tipo van (adaptada com elevador para cadeirante), em
atendimento as necessidades da Secretaria Executiva de Saúde, município de Alegre/ES.. 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 transporte
Descrição Complementar: Veículo transporte, tipo: van, capacidade transporte passageiros: 11, potência mínima: 127 cv,
capacidade tanque combustível: 70 l, combustível: diesel, quantidade portas: 5, capacidade mínima carga: 1.100 kg, cor:
branca, características adicionais: direção hidráulica, ar condicionado, ar quente,fri, cilindrada mínima: 2.000 cm3, ano,modelo:
0 km
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 271.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5000,00

Aceito para: CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 255.990,0000 .

Histórico
Item: 1 - Veículo transporte

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
30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE

CORPORATIVA LTDA.
Não Não 1 R$ 271.000,0000 R$ 271.000,0000 26/10/2021

10:34:49
Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER l3H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Van para Transporte Sanitário de usuários do SUS, novo, zero
quilômetro, contendo as seguintes características e especificações mínimas: &#9642; Ano de fabricação e modelo 2021;
&#9642; Teto Alto; &#9642; Característica rodoviário; &#9642; Capacidade mínima de 14 lugares (12 passageiros, + 01
cadeirante, + 01 motorista); &#9642; Motor diesel, 4 cilindros; &#9642; Sistema de controle de estabilidade; &#9642;
Direção hidráulica; &#9642; Potência mínima de 130cv; &#9642; 05 marchas a frente e 01 marcha a ré; &#9642; Freios
ABS; &#9642; Freios a disco em todas as rodas; &#9642; Ajuste do volante em altura; &#9642; Controle elétrico dos
vidros dianteiros; &#9642; Ajuste elétrico do retrovisor; &#9642; Tração dianteira; &#9642; Distância entre eixos mínimos
3.665mm; &#9642; Tacógrafo; &#9642; Capacidade do tanque mínimo 70 litros; &#9642; ar condicionado direto da
fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; &#9642; Cor Branca; &#9642; Poltronas reclináveis
individuais com encosto de cabeça, com espuma, revestidas em courvin, todas com cinto de segurança e descansa braços;
&#9642; Poltrona do motorista ajustável, revestida em tecido, com encosto de cabeça e cinto de segurança transversal de
03 pontos; &#9642; Retrovisores externos elétricos dos dois lados do veículo; &#9642; Vidros dianteiros elétricos;
&#9642; Volantes com regulagem de profundidade; &#9642; Travas elétricas, automáticas das portas; &#9642; Tapete
dianteiro, tapete vinílico antiderrapante para o salão dos passageiros, película solar, conforme legislação vigente; &#9642;
Airbags para motorista e acompanhante; &#9642; Vidros em todo salão (com janelas); &#9642; Vidros na porta lateral
corrediça (com Janela); &#9642; Vidro na porta traseira; &#9642; TV com Kit multimídia 7”, AM/FM/CD MP3/Bluetooth,
auto falantes na cabine e compartimento traseiro; &#9642; SISTEMA DE TV 26” VISÍVEL PARA TODOS COM KIT
MULTIMÍDIA, INTERLIGADO. &#9642; ILUMINAÇÃO INTERNA NA CABINE E NO SALÃO; &#9642; Resolução Contran
316/09; &#9642; Sonorização de ré; Câmera de Ré (Com Instalação Inclusa); &#9642; Adesivos de identificação e
equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao
Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; &#9642; Prazo de garantia
mínimo 01 (um) ano do veículo e do kit de adaptação; &#9642; Veículo adaptado para cadeirante conforme descrição
abaixo: KIT para ancoragem de cadeira de rodas: Instalação de kit de ancoragem para fixação de cadeira de rodas
localizado na traseira do veículo. KIT composto por 5 cintos de segurança em caixa de corpo metálico, ancorados no piso do
veículo através de trilhos de alumínio, possibilitando a remoção dos cintos através de engate rápido. 04 destes cintos para a
fixação da cadeira de rodas diretamente em sua estrutura, vedada a fixação nas rodas da cadeira. Possui sistemas de
catraca para tencionar estes cintos. Possuir 01 cinto de Segurança de 03 pontos retrátil para o cadeirante, possuindo uma
caixa de corpo metálico, fixado ao piso onde não atrapalhe o embarque e desembarque. Encosto de cabeça para o
cadeirante com regulagem para ajustar na cadeira. Elevador eletro-hidráulico: Instalação de 01 elevador eletro-hidráulico(
tendo um sistema manual de acionamento) junto a porta lateral deslizante, que possui travamento de rodas automático na
borda traseira da plataforma, que rebaixa-se automaticamente quando a plataforma toca o chão, prevenindo assim o
deslocamento da cadeira de rodas evitando possível queda da plataforma durante a elevação; controle remoto com cabo
espiralado com dois ou três de acionamento botões; plataforma com prato de divisão vertical para passagem livre pela
entrada do veículo; capacidade de carga para 300kg. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 271.000,0000 R$ 271.000,0000 26/10/2021
15:33:44

Marca: MERCEDES BENZ 
Fabricante: MERCEDES BENZ DO BRASIL 
Modelo / Versão: SPRINTER 416 - 12+1+1 - CADEIRANTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Van para Transporte Sanitário de usuários do SUS, novo, zero
quilômetro, contendo as seguintes características e especificações mínimas: &#9642; Ano de fabricação e modelo 2021;
&#9642; Teto Alto; &#9642; Característica rodoviário; &#9642; Capacidade mínima de 14 lugares (12 passageiros, + 01
cadeirante, + 01 motorista); &#9642; Motor diesel, 4 cilindros; &#9642; Sistema de controle de estabilidade; &#9642;
Direção hidráulica; &#9642; Potência mínima de 130cv; &#9642; 05 marchas a frente e 01 marcha a ré; &#9642; Freios
ABS; &#9642; Freios a disco em todas as rodas; &#9642; Ajuste do volante em altura; &#9642; Controle elétrico dos
vidros dianteiros; &#9642; Ajuste elétrico do retrovisor; &#9642; Tração dianteira; &#9642; Distância entre eixos mínimos
3.665mm; &#9642; Tacógrafo; &#9642; Capacidade do tanque mínimo 70 litros; &#9642; ar condicionado direto da
fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; &#9642; Cor Branca; &#9642; Poltronas reclináveis
individuais com encosto de cabeça, com espuma, revestidas em courvin, todas com cinto de segurança e descansa braços;
&#9642; Poltrona do motorista ajustável, revestida em tecido, com encosto de cabeça e cinto de segurança transversal de
03 pontos; &#9642; Retrovisores externos elétricos dos dois lados do veículo; &#9642; Vidros dianteiros elétricos;
&#9642; Volantes com regulagem de profundidade; &#9642; Travas elétricas, automáticas das portas; &#9642; Tapete
dianteiro, tapete vinílico antiderrapante para o salão dos passageiros, película solar, conforme legislação vigente; &#9642;
Airbags para motorista e acompanhante; &#9642; Vidros em todo salão (com janelas); &#9642; Vidros na porta lateral
corrediça (com Janela); &#9642; Vidro na porta traseira; &#9642; TV com Kit multimídia 7”, AM/FM/CD MP3/Bluetooth,
auto falantes na cabine e compartimento traseiro; &#9642; SISTEMA DE TV 26” VISÍVEL PARA TODOS COM KIT
MULTIMÍDIA, INTERLIGADO. &#9642; ILUMINAÇÃO INTERNA NA CABINE E NO SALÃO; &#9642; Resolução Contran
316/09; &#9642; Sonorização de ré; &#9642; Câmera de Ré (Com Instalação Inclusa); &#9642; Adesivos de identificação
e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito
ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; &#9642; Prazo de garantia
mínimo 01 (um) ano do veículo e do kit de adaptação; &#9642; Veículo adaptado para cadeirante conforme descrição
abaixo: KIT para ancoragem de cadeira de rodas: Instalação de kit de ancoragem para fixação de cadeira de rodas
localizado na traseira do veículo. KIT composto por 5 cintos de segurança em caixa de corpo metálico, ancorados no piso do
veículo através de trilhos de alumínio, possibilitando a remoção dos cintos através de engate rápido. 04 destes cintos para a
fixação da cadeira de rodas diretamente em sua estrutura, vedada a fixação nas rodas da cadeira. Possui sistemas de
catraca para tencionar estes cintos. Possuir 01 cinto de Segurança de 03 pontos retrátil para o cadeirante, possuindo uma
caixa de corpo metálico, fixado ao piso onde não atrapalhe o embarque e desembarque. Encosto de cabeça para o
cadeirante com regulagem para ajustar na cadeira. Elevador eletro-hidráulico: Instalação de 01 elevador eletro-hidráulico(
tendo um sistema manual de acionamento) junto a porta lateral deslizante, que possui travamento de rodas automático na
borda traseira da plataforma, que rebaixa-se automaticamente quando a plataforma toca o chão, prevenindo assim o
deslocamento da cadeira de rodas evitando possível queda da plataforma durante a elevação; controle remoto com cabo
espiralado com dois ou três de acionamento botões; plataforma com prato de divisão vertical para passagem livre pela
entrada do veículo; capacidade de carga para 300kg. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.606.986/0001-83 CABALA SOLUCOES
GOVERNAMENTAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 271.000,0000 R$ 271.000,0000 26/10/2021
16:01:54

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER MINIBUS - TETO ALTO - 21/21 - 0 KM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO Veículo Tipo Van para Transporte Sanitário de usuários do SUS,
novo, zero quilômetro, contendo as seguintes características e especificações mínimas: &#9642; Ano de fabricação e
modelo 2021; &#9642; Teto Alto; &#9642; Característica rodoviário; &#9642; Capacidade mínima de 14 lugares (12
passageiros, + 01 cadeirante, + 01 motorista); &#9642; Motor diesel, 4 cilindros; &#9642; Sistema de controle de
estabilidade; &#9642; Direção hidráulica; &#9642; Potência mínima de 130cv; &#9642; 05 marchas a frente e 01 marcha
a ré; &#9642; Freios ABS; &#9642; Freios a disco em todas as rodas; &#9642; Ajuste do volante em altura; &#9642;
Controle elétrico dos vidros dianteiros; &#9642; Ajuste elétrico do retrovisor; &#9642; Tração dianteira; &#9642; Distância
entre eixos mínimos 3.665mm; &#9642; Tacógrafo; &#9642; Capacidade do tanque mínimo 70 litros; &#9642; ar
condicionado direto da fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; &#9642; Cor Branca; &#9642;
Poltronas reclináveis individuais com encosto de cabeça, com espuma, revestidas em courvin, todas com cinto de segurança
e descansa braços; &#9642; Poltrona do motorista ajustável, revestida em tecido, com encosto de cabeça e cinto de
segurança transversal de 03 pontos; &#9642; Retrovisores externos elétricos dos dois lados do veículo; &#9642; Vidros
dianteiros elétricos; &#9642; Volantes com regulagem de profundidade; &#9642; Travas elétricas, automáticas das portas;
&#9642; Tapete dianteiro, tapete vinílico antiderrapante para o salão dos passageiros, película solar, conforme legislação
vigente; &#9642; Airbags para motorista e acompanhante; &#9642; Vidros em todo salão (com janelas); &#9642; Vidros
na porta lateral corrediça (com Janela); &#9642; Vidro na porta traseira; &#9642; TV com Kit multimídia 7”, AM/FM/CD
MP3/Bluetooth, auto falantes na cabine e compartimento traseiro; &#9642; SISTEMA DE TV 26” VISÍVEL PARA TODOS COM
KIT MULTIMÍDIA, INTERLIGADO. &#9642; ILUMINAÇÃO INTERNA NA CABINE E NO SALÃO; &#9642; Resolução Contran
316/09; &#9642; Sonorização de ré; &#9642; Câmera de Ré (Com Instalação Inclusa); &#9642; Adesivos de identificação
e equipamentos de acessibilidade para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito
ao Transporte à Mobilidade) da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; &#9642; Prazo de garantia
mínimo 01 (um) ano do veículo e do kit de adaptação; &#9642; Veículo adaptado para cadeirante conforme descrição
abaixo: KIT para ancoragem de cadeira de rodas: Instalação de kit de ancoragem para fixação de cadeira de rodas
localizado na traseira do veículo. KIT composto por 5 cintos de segurança em caixa de corpo metálico, ancorados no piso do
veículo através de trilhos de alumínio, possibilitando a remoção dos cintos através de engate rápido. 04 destes cintos para a
fixação da cadeira de rodas diretamente em sua estrutura, vedada a fixação nas rodas da cadeira. Possui sistemas de
catraca para tencionar estes cintos. Possuir 01 cinto de Segurança de 03 pontos retrátil para o cadeirante, possuindo uma
caixa de corpo metálico, fixado ao piso onde não atrapalhe o embarque e desembarque. Encosto de cabeça para o
cadeirante com regulagem para ajustar na cadeira. Elevador eletro-hidráulico: Instalação de 01 elevador eletro-hidráulico(
tendo um sistema manual de acionamento) junto a porta lateral deslizante, que possui travamento de rodas automático na
borda traseira da plataforma, que rebaixa-se automaticamente quando a plataforma toca o chão, prevenindo assim o
deslocamento da cadeira de rodas evitando possível queda da plataforma durante a elevação; controle remoto com cabo
espiralado com dois ou três de acionamento botões; plataforma com prato de divisão vertical para passagem livre pela
entrada do veículo; capacidade de carga para 300kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL -
REPRESENTACOES
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 1 R$ 271.000,0000 R$ 271.000,0000 27/10/2021
09:17:15

Marca: Sprinter 
Fabricante: Mercedes-Benz 
Modelo / Versão: 416 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO Veículo Tipo Van para Transporte Sanitário de usuários do SUS,
novo, zero quilômetro, contendo as seguintes características e especificações mínimas: &#9642; Ano de fabricação e
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modelo 2021; &#9642; Teto Alto; &#9642; Característica rodoviário; &#9642; Capacidade mínima de 14 lugares (12
passageiros, + 01 cadeirante, + 01 motorista); &#9642; Motor diesel, 4 cilindros; &#9642; Sistema de controle de
estabilidade; &#9642; Direção hidráulica; &#9642; Potência mínima de 130cv; &#9642; 05 marchas a frente e 01 marcha
a ré; &#9642; Freios ABS; &#9642; Freios a disco em todas as rodas; &#9642; Ajuste do volante em altura; &#9642;
Controle elétrico dos vidros dianteiros; &#9642; Ajuste elétrico do retrovisor; &#9642; Tração dianteira; &#9642; Distância
entre eixos mínimos 3.665mm; &#9642; Tacógrafo; &#9642; Capacidade do tanque mínimo 70 litros; &#9642; ar
condicionado direto da fábrica, na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros; &#9642; Cor Branca; &#9642;
Poltronas reclináveis individuais com encosto de cabeça, com espuma, revestidas em courvin, todas com cinto de segurança
e descansa braços; &#9642; Poltrona do motorista ajustável, revestida em tecido, com encosto de cabeça e cinto de
segurança transversal de 03 pontos; &#9642; Retrovisores externos elétricos dos dois lados do veículo; &#9642; Vidros
dianteiros elétricos; &#9642; Volantes com regulagem de profundidade; &#9642; Travas elétricas, automáticas das portas;
&#9642; Tapete dianteiro, tapete vinílico antiderrapante para o salão dos passageiros, película solar, conforme legislação
vigente; &#9642; Airbags para motorista e acompanhante; &#9642; Vidros em todo salão (com janelas); &#9642; Vidros
na porta lateral corrediça (com Janela); &#9642; Vidro na porta traseira; &#9642; TV com Kit multimídia 7”, AM/FM/CD
MP3/Bluetooth, auto falantes na cabine e compartimento traseiro; &#9642; SISTEMA DE TV 26” VISÍVEL PARA TODOS COM
KIT MULTIMÍDIA, INTERLIGADO. &#9642; ILUMINAÇÃO INTERNA NA CABINE E NO SALÃO; &#9642; Resolução Contran
316/09; &#9642; Sonorização de ré; 01 UN 271.000,00 271.000,0020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES CNPJ
27.174.101/0001-35 - Superintendência de Licitação e Compras -
___________________________________________________________________________________________________
Avenida Olívio Correa Pedrosa, Centro, Alegre/ES – CEP: 29.500-000 www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com
&#9642; Câmera de Ré (Com Instalação Inclusa); &#9642; Adesivos de identificação e equipamentos de acessibilidade
para portador de necessidades especiais deve estar em acordo com o Capítulo X (Direito ao Transporte à Mobilidade) da Lei
Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015; &#9642; Prazo de garantia mínimo 01 (um) ano do veículo e do
kit de adaptação; &#9642; Veículo adaptado para cadeirante conforme descrição abaixo: KIT para ancoragem de cadeira de
rodas: Instalação de kit de ancoragem para fixação de cadeira de rodas localizado na traseira do veículo. KIT composto por
5 cintos de segurança em caixa de corpo metálico, ancorados no piso do veículo através de trilhos de alumínio,
possibilitando a remoção dos cintos através de engate rápido. 04 destes cintos para a fixação da cadeira de rodas
diretamente em sua estrutura, vedada a fixação nas rodas da cadeira. Possui sistemas de catraca para tencionar estes
cintos. Possuir 01 cinto de Segurança de 03 pontos retrátil para o cadeirante, possuindo uma caixa de corpo metálico, fixado
ao piso onde não atrapalhe o embarque e desembarque. Encosto de cabeça para o cadeirante com regulagem para ajustar
na cadeira. Elevador eletro-hidráulico: Instalação de 01 elevador eletro-hidráulico( tendo um sistema manual de
acionamento) junto a porta lateral deslizante, que possui travamento de rodas automático na borda traseira da plataforma,
que rebaixa-se automaticamente quando a plataforma toca o chão, prevenindo assim o deslocamento da cadeira de rodas
evitando possível queda da plataforma durante a elevação; controle remoto com cabo espiralado com dois ou três de
acionamento botões; plataforma com prato de divisão vertical para passagem livre pela entrada do veículo; capacidade de
carga para 300kg. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 27/10/2021
11:51:56

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo transporte, tipo: van, capacidade transporte passageiros: 11, potência
mínima: 127 cv, capacidade tanque combustível: 70 l, combustível: diesel, quantidade portas: 5, capacidade mínima carga:
1.100 kg, cor: branca, características adicionais: direção hidráulica, ar condicionado, ar quente,fri, cilindrada mínima: 2.000
cm3, ano,modelo: 0 km. CONFORME A DESCRIÇÃO NO TERMO REFERENCIA DO EDITAL. MARCA: RENAULT MODELO:
MASTER 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 20.306.945/0001-43 27/10/2021 13:00:00:420
R$ 271.000,0000 30.105.413/0001-00 27/10/2021 13:00:00:420
R$ 271.000,0000 37.532.344/0001-51 27/10/2021 13:00:00:420
R$ 271.000,0000 39.606.986/0001-83 27/10/2021 13:00:00:420
R$ 271.000,0000 15.332.890/0001-06 27/10/2021 13:00:00:420
R$ 266.000,0000 15.332.890/0001-06 27/10/2021 13:10:55:243
R$ 276.000,0000 20.306.945/0001-43 27/10/2021 13:11:44:573
R$ 271.000,0000 20.306.945/0001-43 27/10/2021 13:12:17:173
R$ 261.000,0000 37.532.344/0001-51 27/10/2021 13:13:20:443
R$ 256.000,0000 15.332.890/0001-06 27/10/2021 13:13:36:747
R$ 260.000,0000 20.306.945/0001-43 27/10/2021 13:15:56:587
R$ 260.000,0000 39.606.986/0001-83 27/10/2021 13:16:02:083

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

39.606.986/0001-83 27/10/2021 13:20:43:500 27/10/2021 13:21:30:973 Fornecedor enviou lance R$ 255.990,0000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 27/10/2021
13:00:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

27/10/2021
13:15:42 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

27/10/2021
13:15:42

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
256.000,0000 e R$ 271.000,0000.

Encerramento
etapa fechada

27/10/2021
13:20:43 Encerrada etapa fechada do item.

Desempate -
Início do
desempate

27/10/2021
13:20:43 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Sorteio 27/10/2021 Item teve empate real para o valor 260.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
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eletrônico 13:20:43 com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei
Complementar 123 de 14/12/2006.

Desempate -
Encerramento
do desempate

27/10/2021
13:21:30

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS
LTDA, CPF/CNPJ: 39.606.986/0001-83 enviou um lance no valor de no valor de R$ 255.990,0000.

Encerramento 27/10/2021
13:21:31 Item encerrado.

Aceite de
proposta

28/10/2021
13:08:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
39.606.986/0001-83, pelo melhor lance de R$ 255.990,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

28/10/2021
13:15:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
39.606.986/0001-83.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/10/2021
13:38:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 39.606.986/0001-83.

Habilitação de
fornecedor

28/10/2021
13:42:32

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA - CNPJ/CPF:
39.606.986/0001-83

Registro de
intenção de
recurso

28/10/2021
13:46:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS
LTDA CNPJ/CPF: 15332890000106. Motivo: Boa tarde à todos da Comissão, O edital pede de forma clara e
inequívoca em seu termo de referência que o veículo disponha de Sistema de controle de estabilidade; o

Aceite de
intenção de
recurso

28/10/2021
14:16:06

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 15332890000106. Motivo: Intenção tempestiva

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

15.332.890/0001-06 28/10/2021 13:46 28/10/2021 14:16 Aceito
Motivo Intenção:Boa tarde à todos da Comissão, O edital pede de forma clara e inequívoca em seu termo de
referência que o veículo disponha de Sistema de controle de estabilidade; opcional esse que o veículo ofertado
não oferece. Tendo em vista esse fato gostaríamos que fosse aceito nossa intenção de recurso para posterior
formalização desse documento.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção tempestiva

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 27/10/2021
13:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de 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.

Sistema 27/10/2021
13:00:02

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

Sistema 27/10/2021
13:00:02

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 27/10/2021
13:15:42

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
256.000,0000 e R$ 271.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:20:42 do

dia 27/10/2021.
Sistema 27/10/2021

13:20:43
O fornecedor da proposta no valor de R$ 256.000,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 27/10/2021

13:20:43
O fornecedor da proposta no valor de R$ 271.000,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 27/10/2021

13:20:43
O fornecedor da proposta no valor de R$ 261.000,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 27/10/2021

13:20:43
O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/10/2021
13:20:43

Sr. Fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 39.606.986/0001-83,
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 13:25:43 do dia 27/10/2021. Acesse a Sala
de Disputa.

Sistema 27/10/2021
13:20:43

O item 1 teve empate real para o valor 260.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp,
atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. Acompanhe as

convocações na Sala de Disputa.
Sistema 27/10/2021

13:21:30
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CABALA SOLUCOES

GOVERNAMENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 39.606.986/0001-83 enviou um lance no valor de R$
255.990,0000.

Sistema 27/10/2021
13:21:31

O item 1 está encerrado.

Sistema 27/10/2021
13:21:34

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

Pregoeiro 27/10/2021
13:26:13

Senhores licitantes, passaremos a análise das propostas e documentações. As propostas serão
avaliadas pela secretaria de saúde, que é a responsável pela contratação. Assim, retornaremos

AMANHÃ (28/10) às 13H para o encerramento da sessão. Estejam conectados. Boa tarde
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Pregoeiro 28/10/2021
13:06:52

Senhores licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 28/10/2021
13:07:32

Informamos que a proposta classificada em primeiro lugar foi aceita pela Secretaria de Saúde

Pregoeiro 28/10/2021
13:08:02

Para CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA - Sendo assim, perguntamos: senhor
licitante, podemos negociar o item? 5 minutos para resposta

Sistema 28/10/2021
13:15:48

Senhor fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ/CPF: 39.606.986/0001-
83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/10/2021
13:16:14

Para CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA - Solicito que envie a proposta atualizada

39.606.986/0001-
83

28/10/2021
13:22:09

Boa tarde Sr Pregoeiro!

39.606.986/0001-
83

28/10/2021
13:22:36

Estamos no limite do nosso preço!

39.606.986/0001-
83

28/10/2021
13:23:14

A proposta readequada, será enviada em instantes.

Sistema 28/10/2021
13:38:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
39.606.986/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 28/10/2021
13:42:34

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 28/10/2021
13:43:02

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/10/2021 às 14:13:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 26/10/2021 14:38:48
Abertura da sessão

pública 27/10/2021 13:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 27/10/2021 13:21:34 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 28/10/2021 13:42:34 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 28/10/2021 13:43:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/10/2021 às 14:13:00.

Data limite para registro de recurso: 04/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 17/11/2021.

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 14:16 horas do dia 28 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GUSTAVO SILVA GUSMAO 
Pregoeiro Oficial

ANAPAULA PAES ALVES MONTEIRO
Equipe de Apoio

Voltar   

javascript:self.print()

