AO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3160/2019
ABERTURA: 04 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 10HS.
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI.
Av. Marquês de São Vicente -1619, Sala 2705 – Barra Funda- São Paulo /SP
CEP: 01.139-003 -Telefone: 11 2478-2818
E-mail: manupa@manupa.com.br/ operacional@manupa.com.br
CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 118.935.378.117
Banco: Brasil -001
Agência – 0474-X
C/C 11898-2
Contato Representante Local: Sr. Dernecy Rosa Junior
E-mail: cabalarepresentacoes@gmail.com
Fone: (27) 9 9941-5430

Proposta que faz a empresa Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli, inscrita no CNPJ nº 03.093.776/0001-91, e inscrição
Estadual nº 118.935.378.117, FUTURAS AQUISIÇÕES DE VIATURAS DO TIPO “STATION WAGON/MONOVOLUME/MINI VAN”,
SEM RÁDIO, PARA QUE A GUARDA MUNICIPAL DE VIANA POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CAMPO DA
SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, conforme detalhamento do objeto, condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital
Licitante: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Ltda. CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0001-91.
ITEM
1

DESCRIÇÃO
VIATURAS
DO
TIPO
“STATION
WAGON
/
MONOVOLUME
/
MINI
VAN”,
SEM
RÁDIO
(ESPECIFICAÇÕES

– VIDE ITEM 2.3 DO ANEXO

I DO EDITAL)
Veículo tipo SUV;
0 Km com modelo correspondente à data da
emissão da nota fiscal;
04 Portas laterais;
Transmissão mecânica;
Fabricação nacional, ou com índice de 60% de
nacionalização
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
Motor transversal dianteiro flex;
Potência de 118 CV (Gasolina) 120 CV (Etanol);
Cilindrada 1.597 CC;

UNID.

QUANT

UNID

10

MARCA

PREÇO UNITÁRIO
R$ 91.459,80
Renault Duster

Expression 1.6

PREÇO TOTAL
R$ 914.598,00

Cabeçote com 16v;
Direção assistida por motor elétrico ou sistema
hidráulico;
Carga útil de 500 Kg;
Vão livre do solo de 210 mm;
Capacidade do porta-malas de 475 litros;
Roda de aço com tamanho dos pneus no padrão do
fabricante.
EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS,
ACESSÓRIOS E ITENS ADICIONAIS:
Retrovisor externo do lado direito;
Protetor de cárter;
Tapetes de borracha para o interior, 03 peças
próprias do modelo, sendo o traseiro em peça
única. Os tapetes do motorista e carona devem ter
fixador;
Brake-light;
Sensor de estacionamento traseiro com alarme
sonoro;
Bagageiro de teto para instalação do sinalizador;
Para-choques pintados na cor branca, conforme
item de série padrão/configuração original da linha
de montagem de cada montadora e anunciado no
site do fabricante.

Calhas para proteção contra chuvas, nas quatro
portas;
Câmera de ré com visor adaptado sobre o
retrovisor interno;
Ar condicionado com filtro;
Banco do motorista com ajuste de altura;
Volante regulável em altura;
Tomada de 12 volts;
Tubo de aspiração de Ar do Motor nas seguintes
configurações:
Preferencialmente impermeável.
Com ponto permeável, ponto este posicionado, no
mínimo, na altura da grade frontal do capô do
motor de cada modelo, e ainda voltado para a
lateral do cofre do motor e não na frente da grade
do capô.
Com ponto permeável, ponto este posicionado
acima da altura da grade frontal do capô do motor
de cada modelo, ponto este voltado também para
cima. Um protótipo com a instalação de todos os
equipamentos contidos e especificados neste
edital deverá ser apresentado com todas as
adequações necessárias, a fim de ser aprovado por
servidor da Prefeitura Municipal de Viana,
designado pela Secretaria de Defesa Social,

durante o período de adaptações dos veículos,
correndo por conta da contratada os custos de
transporte aéreo e estadia do servidor para dois
integrantes da comissão.
ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO
Revestimento de Bancos e Forração de Piso
Bancos com capa de couro ou coro ecológico, na cor
do acabamento interno do veículo com reforço nas
laterais dos encostos dos bancos dianteiros;
Forrações do piso em material plástico, resistente,
não absorvente e lavável, na cor interna do veículo
ou transparente.
Fixadores para os tapetes de borracha para o
motorista e carona.
PINTURA E GRAFISMO
Veículos em cor sólida branca, pintado com faixas
verde e amarela, no padrão definido pelo Grafismo
da Prefeitura Municipal de Viana.
Procedimentos para aplicação das películas
autoadesivas Tecnologia para transformação:
pintura por pistola no sistema de mascaramento,
por camadas de cores. Cada camada utiliza adesivo
em vinil com recorte eletrônico das películas
autoadesivas para aplicação da tinta automotiva;

Aplicação: manual, seguindo as instruções
fornecidas pelo fabricante de modo a manter
todas as condições de garantia, em especial as
instruções a seguir indicadas:
Recortes em todas as regiões de baixo relevo;
Ausência completa de cantos vivos;
Não aplicação da pintura por mascaramento em
regiões de borrachas;
Uso de soprador térmico em toda a película
durante sua aplicação, se necessário, para garantir
que a película resista a pintura aplicada por
amadas; Limpeza da superfície com água e
detergente, seguido de desengraxante comercial,
não agressivo à pintura;
Aplicação de vedador de bordas em todo o
perímetro das películas auto adesivas;
Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em
perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz
ao metal; 2.6.2.2.8 Deverá ser utilizado verniz
automotivo sobre a pintura de toda a viatura,
principalmente sobre o grafismo da Prefeitura
Municipal de Viana, com fins de evitar que a mesma
descasque.

A aplicação deverá ser feita em local coberto e
limpo (sem poeira) com tempo para secagem da
película (cura) não inferior a 24 horas.
SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL
Sinalizador
Visual
constituído
por barra
sinalizadora em formato "elíptico, linear ou asa",
ou similar a prova d’água, composta por no mínimo
de três módulos, sendo, dois módulos um em cada
lateral e um modulo central, as tampas dos módulos
devem ser na cor “VERMELHA” e as bases na cor
“CRISTAL”, ambas injetadas em policarbonato
resistente a impactos e descoloração com
tratamento "UV", com comprimento mínimo de
1.100mm e máximo de 1.150mm, largura mínima de
450mm e máxima de 500mm, altura mínima de
90mm e máxima de 100mm. Composto por no
mínimo 90 leds de alta potencia (mínimo 1 watt),
dispostos em módulos tipo concha de alto brilho,
com no mínimo 6 leds cada, distribuídos
equitativamente de forma que permita total
visualização em um ângulo de 360o, sem que haja
pontos cegos de luminosidade. Ou sinalizador
Visual constituído por barra sinalizadora em
formato de "arco, linear" ou similar, a prova d’água,
composta de comprimento mínimo de 1.000 mm e

máximo de 1.300mm, largura mínima de 250 mm e
máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e
máxima de 150 mm, injetado em módulo único ou
múltiplos de policarbonato resistente a impactos e
descoloração com tratamento "UV", sendo a tampa
inteiriça ou múltipla na cor "vermelho" ou “Cristal”
e a parte inferior inteiriça na cor "cristal" ou
“preta”, reforçado com base em alumínio
extrudado de alta resistência mecânica, composto
por no mínimo 72 led s de alta potência (mínimo de
1 watt), dispostos em módulos do tipo concha de
alto brilho ou com lentes colimadoras e difusoras,
com no mínimo 4 led s distribuídos equitativamente
por toda a extensão da barra que permite total
visualização em um
ângulo de 360o, sem que haja pontos cegos de
luminosidade.
Os sinalizadores deverão possuir faróis de beco,
um em cada lateral, dispostos a 45° e 2 (dois)
faróis centrais frontais. Os LED`S deverão
possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos. Os
sinalizadores deverão possuir sistema de sensor
de baixa voltagem para impedir o funcionamento do
sinalizador, quando a bateria estiver com

capacidade mínima, priorizando a partida do motor.
2.7.3 Sirene eletrônica composta de 01 (um)
amplificador de 100 watts de potência e unidade
sonofletora, com 4 (quatro) tipos de sons, gerando
pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um)
metro de distância instalada no compartimento do
motor, 2.7.4 O sistema deverá possuir módulo de
controle único, com capacidade de gerar efeitos
luminosos
diferentes
de
alta
frequência
diferenciados (Geração de efeitos luminosos que
caracterizem o veículo parado, em deslocamento,
em patrulhamento e em emergência, os quais
deverão ser acionados separadamente).
A fixação do Sinalizador na barra do bagageiro de
teto do veículo deverá ser feita por meio de
suportes ajustáveis e apoios de borracha; Devera
ser apresentada declaração, onde conste o número
da presente licitação, emitida pelo fabricante ou
distribuidora autorizado dos equipamentos de
sinalização, com firma reconhecida, informando a
razão social, endereço completo e telefone de no
mínimo 01 (um) ponto de assistência técnica no
Estado de destino;
Sistema de sinalização estroboscópica instalada
nos faróis dianteiros e lanternas traseiras, com

acionamento no módulo de controle do sinalizador
com sistema temporizador para proteção das
lanternas traseiras;
02 (dois) Módulos sinalizadores instalados na
grade frontal do veículo compostos por no mínimo
04 leds na cor vermelha, de alta potência (mínimo
de 01 Watt) cada unidade, montado em chassi de
alumínio injetado e lente colimadora com ótica
desenvolvida para aplicação frontal. Totalmente a
prova d'agua, com
flash
sequencial ou
intermitente.
01 (uma) bateria tipo AGM (Absorbent Glass Mat)
/ ions de lítio de 69 Ah ou com 02 (duas) baterias
tipo AGM (Absorbent Glass Mat) / ions de lítio de
60 Ah com alternador/gerador e cabeamento
compatível com o sistema, de acordo com as
especificações da implementadora. No caso da
opção de duas baterias, o sistema deverá fazer a
separação e gerenciamento da energia das
baterias direcionando da seguinte forma: 01 (uma)
bateria para o carro e 01 (uma) bateria para o
sistema de sinalização acústico e visual;
O sistema deverá dispor de sensor de baixa
voltagem, para impedir o funcionamento do
sinalizador, quando a bateria estiver com

capacidade mínima (10,8 V), de forma a permitir a
partida no motor;
O consumo máximo de energia, com todo o sistema
luminoso acionado não poderá exceder 5 a/h;
O sistema deverá possuir proteção contra inversão
de polaridade e altas variações de tensão, devendo
se desligar, preventivamente, quando exceder 14,6
V. Regulador de voltagem que impeça tensão
superior ao padrão recomendado para a bateria a
fim de evitar sobrecarga da bateria e
superaquecimento e consequente perda da bateria;
Medidor de voltagem instalado no painel do veículo,
devendo conter temperatura da bateria e voltagem
da mesma;
O sistema dos sinalizadores não poderá gerar
ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra
forma de sinal, que interfira na recepção dos
transceptores (rádios), dentro da faixa de
frequência utilizada pela Polícia Militar;
O sistema deverá ser imune a RFI (rádio
frequência Interferência), especialmente quando o
transceptor estiver recebendo ou transmitindo
mensagens ou dados;
A empresa apresentará os seguintes documentos
na entrega dos veículos:

Apresentação
de
atestado,
durante
a
demonstração de protótipo, emitido pelo
fabricante e/ou fornecedor do LED que comprove
que o produto utilizado na montagem do sistema de
sinalização visual se enquadra na presente
especificação.
Apresentação durante a demonstração de
protótipo do Laudo emitido por entidade
competente, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE
J575 e SAE J595 (Rev. MAR 2004 e/ou Rev. JAN
2005), da SAE - Society of Automotive Engineers,
no que se refere aos ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão, deformação e
fotometria.
A empresa vencedora deverá contabilizar em seu
custo a instalação de rádio de comunicação a ser
fornecido pela PMES, fornecendo a instalação de
alto-falantes de 40w de potência nas portas
dianteiras, e contabilizar também cabos e antenas
para os rádios de comunicação e outros
necessários a instalação do rádio de comunicação.
O modelo do rádio será fornecido ao vencedor pela
Diretoria de Administração de Frota.

Nenhum equipamento, como módulo de sinalizador
ou rádio de comunicação instalado no painel poderá
trazer prejuízo ao uso da alavanca de marcha do
veículo.
Os veículos não serão entregues com equipamentos
de série como kit multimídia, rádio FM e CD player.
Se necessário, será exigido moldura de painel
diversa do original do veículo, a fim de adequar a
instalação do equipamento de radio de comunicação
e modulo para controle do sinalizador luminoso e
sonoro. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE
DE DETIDOS: Compartimento para transporte de
detidos adaptado no compartimento de bagagem,
dotado de: Ventilação natural propiciada pela
entrada de ar através das janelas das portas
laterais e pela divisória;
Sistema de ventilação do compartimento traseiro,
com acionamento na cabine do motorista.
Iluminação natural, devendo-se preservar os
vidros originais do veículo, protegendo-os
internamente com chapa perfurada em aço de no
mínimo 1,2 mm de espessura;
Divisória do piso ao teto, confeccionada em chapa
de aço lisa na parte inferior e perfurada na
superior com sobreposição de acrílico, estruturada

por tubos quadrados com 20 mm de lado e no
mínimo 1,2 mm de espessura, resistente a água e
impactos (separação do banco traseiro com o
bagageiro);
Porta de aço acoplada ao revestimento interno com
batente de borracha, estruturada por tubos
quadrados com 20 mm de lado e no mínimo 1,2 mm
de espessura, com tranca apropriada para cadeado
e com pino das dobradiças ponteadas com solda,
para proteção da quinta porta traseira, com
abertura pela lateral (caso compatível com o
veículo);
Revestimento do assoalho do compartimento em
fibra de vidro, a fim de permitir a lavagem e o
escoamento de líquidos para fora do veículo,
através de dois drenos nas extremidades traseiras
do compartimento.
O interior do compartimento traseiro deverá
sofrer as adaptações necessárias a fim de não
permitir que seus eventuais ocupantes tenham
acesso a qualquer um dos equipamentos
obrigatórios (ferramentas, estepe, etc.) ou outras
partes do veículo existentes nesse compartimento,
que possam colocar em risco a integridade física
dos policiais ou ainda de qualquer cidadão.

As adaptações deverão integrar-se perfeitamente
ao desenho interno do veículo, não se admitindo
descontinuidade (vãos) e pontos que possam causar
lesões aos seus usuários;
As peças que formam o compartimento traseiro
deverão receber fixação adequada, a fim de que
não se verifiquem movimentos, trincas ou ruídos;
A tonalidade (cor) das peças que formam o
compartimento traseiro deverá acompanhar o
acabamento interior do veículo.
O compartimento deverá se dotado com tampa
para saída em casos de emergência, voltada para
parte posterior do banco traseiro, a porta
emergencial deverá ser fixada com “porcas” tipo
“borboleta” com facilidade de acesso ao se rebater
o encosto do banco traseiro.
Valor Total

R$ 914.598,00 (Novecentos e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais)

Nosso preço total para entrega (s) é de R$ 914.598,00 (Novecentos e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais)., em conformidade
com as especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO I).
Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a execução dos serviços, tais como
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos
relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Viana e demais despesas necessárias ao
cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as
obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação
e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.
Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela
CONTRATANTE.
Por necessário informamos que:
a) será responsável pela relação negocial de nossa empresa com o Município a pessoa do Senhor Dernecy Rosa Junior, portador da cédula
de identidade nº 818.504 TT-ES e do CPF-MF nº 984.996.377-87, com endereço Av. Marquês de São Vicente -1619, Sala 2705 – Barra
Funda- São Paulo /SP – CEP: 011.39-003, telefone (27) 99941-5430 e e-mail cabalarepresentacoes@gmail.com.
b) nosso domicílio bancário é Banco do Brasil -001
Agência – 0474-X
C/C 11898-2.
c) toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço operacional@manupa.com.br
Prazo de entrega: 120 (Cento e vinte) dias.
Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias corridos.
Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

O veículo será faturado pela: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. Com sede à Av. Marques de São Vicente 1619 –
Sala 2705 Barra Funda – São Paulo/SP - Telefone: 11 2478-2818; inscrita no CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual:
118.935.378.117.
Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)
Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 3160/2019)
às 10:03:30 horas do dia 04/09/2019 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01,
bairro CENTRO, da cidade de VIANA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
3160/2019 - 2019/060/2019 que tem por objeto REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA
FUTURAS AQUISIÇÕES DE VIATURAS DO TIPO STATION
WAGON/MONOVOLUME/MINI VAN, SEM RÁDIO, PARA QUE A GUARDA MUNICIPAL DE
VIANA POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CAMPO DA SEGURANÇA
PÚBLICA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM
RÁDIO
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

04/09/2019 09:17:01:170 PEDRAGON AUTOS LTDA.

R$ 1.100.000,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
03/09/2019 17:41:16:731 MANUPA
FERRAMENTAS EIRE

R$ 1.042.133,30

04/09/2019 09:16:51:016 PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA - EPP

R$ 1.100.000,00

03/09/2019 18:06:25:863 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R$ 1.042.000,00

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/09/2019 17:18:30:161 GYN
EIRELI

R$ 1.042.133,30

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM
RÁDIO
Data-Hora

Fornecedor

Lance

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
04/09/2019 10:53:33:500 MANUPA
FERRAMENTAS EIRE

R$ 914.598,00

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/09/2019 10:48:31:912 GYN
EIRELI

R$ 960.471,07

04/09/2019 10:42:54:121 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

16/04/2020

R$ 1.030.000,00
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Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 04/09/2019, às 10:55:15 horas, no lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION
WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM RÁDIO - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 11/09/2019, às 14:45:20 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 11/09/2019, às 14:45:20 horas, no lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION
WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM RÁDIO - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação
habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da
documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Defesa Social para
contratação do objeto, a empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRELI, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e,
portanto, declarada vencedora deste lote do PE 060/2019. No dia 13/09/2019, às 09:20:16
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 13/09/2019, às 09:20:16 horas, no lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION
WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM RÁDIO - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para
recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 01 do PE
060/2018, foi adjudicado a empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRELI, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou
proposta comercial escrita no valor de R$ 914.598,00 (novecentos e quatorze mil,
quinhentos e noventa e oito reais).
No dia 13/09/2019, às 09:20:16 horas, no lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION
WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM RÁDIO - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MANUPA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE com o valor R$ 914.598,00.
às14:51:30 do dia 19/08/2019 as seguintes datas foram alteradas por DEUSA REGINA
TELES LOPES: acolhimento de propostas (de 23/08/2019-08:00:00 para 02/09/201908:00:00); abertura de propostas (de 27/08/2019-08:00:00 para 04/09/2019-08:00:00); inicio
da disputa (de 27/08/2019-10:00:00 para 04/09/2019-10:00:00)
No dia 04/09/2019, às 09:16:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS
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PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA EPP, no lote (1) - VIATURAS DO TIPO STATION WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN,
SEM RÁDIO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos
subitens 10.7 e 10.7.1 do edital.
10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII
deste edital.
10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão
automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.
No dia 04/09/2019, às 09:17:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS
PASSOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PEDRAGON AUTOS LTDA., no lote (1)
- VIATURAS DO TIPO STATION WAGON / MONOVOLUME / MINI VAN, SEM RÁDIO. O
motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA em cumprimento aos subitens 10.7 e
10.7.1 do edital.
10.7. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII
deste edital.
10.7.1. As propostas com valores superiores aos estabelecidos no Anexo VII serão
automaticamente desclassificadas no momento de abertura das mesmas.
No dia 24/09/2019, às 16:31:19 horas, a autoridade competente da licitação - SIMONE
PURCINO DA CUNHA VIEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
GEORGEA DE JESUS PASSOS
Pregoeiro da disputa
SIMONE PURCINO DA CUNHA VIEIRA
Autoridade Competente
MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA
Membro Equipe Apoio
SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI
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03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA - EPP
03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.
10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
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