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MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2018
Às 08:35 horas do dia 23 de fevereiro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2018 de 02/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 023, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Veículo tipo ambulância
padrão SAMU. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: AMBULÂNCIA
Descrição Complementar: Veículo 0 KM plotado. Veículo tipo furgão para ambulância, carroceria em aço original de
fábrica, logo, teto alto, zero km, Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas, modelo do ano de
contratação ou posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou avançado de vida para que atenda a natureza a
qual se destina, comportando rede de oxigênio, ar comprimido e armários dispostos de maneira funcional, com capacidade
volumétrica não inferior a 10m³ no total, deve ter porta lateral deslizante e traseiras, ar condicionado, GPS. A comunicação
entre cabine e salão de atendimento deve permitir passagem ergonômica de uma pessoa e ser plotado conforme o padrão
SAMU estabelecido no Manual de Identidade Visual. A padronização SAMU deve ser seguida além da plotagem, no sistema
de oxigênio fixo e portátil, sinalizações acústica e visual, bancos, maca retrátil e acessórios. O DESCRITIVO ESTÁ
DETALHADO NO ANEXO III.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 229.650,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PRESTARE COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 229.500,0000 .
Histórico
Item: 1 - AMBULÂNCIA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

23.228.367/0001-62 PRESTARE
COMERCIO
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 229.650,0000 R$ 229.650,0000 22/02/2018
12:20:04

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L2H2 2.3 130 CV 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo 0 KM plotado. Veículo tipo furgão para ambulância, carroceria
em aço original de fábrica, logo, teto alto, zero km, Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas,
modelo do ano de contratação ou posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou avançado de vida para
que atenda a natureza a qual se destina, comportando rede de oxigênio, ar comprimido e armários dispostos de
maneira funcional, com capacidade volumétrica não inferior a 10m³ no total, deve ter porta lateral deslizante e
traseiras, ar condicionado, GPS. A comunicação entre cabine e salão de atendimento deve permitir passagem
ergonômica de uma pessoa e ser plotado conforme o padrão SAMU estabelecido no Manual de Identidade Visual. A
padronização SAMU deve ser seguida além da plotagem, no sistema de oxigênio fixo e portátil, sinalizações acústica
e visual, bancos, maca retrátil e acessórios. O DESCRITIVO ESTÁ DETALHADO NO ANEXO III.

12.587.816/0001-42 MGX
SOLUCOES
COMERCIAIS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 260.000,0000 R$ 260.000,0000 22/02/2018
15:46:29

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo furgão carroceria em aço original de fábrica, logo, teto
alto, zero km, Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas, modelo do ano de contratação ou
posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou avançado, com capacidade volumétrica não inferior a
10m³ no total, deve ter porta lateral deslizante e traseiras. 2. Especificações detalhadas: APROXIMADAS 2.1
Dimensões: Comprimento total: 5.000mm Distância mínima entre eixos: 3.200mm Capacidade mínima de carga:
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1.400mm Comprimento mínimo do salão de atendimento: 3.100mm Altura interna mínima do salão de atendimento:
1.800mm Largura interna mínima: 1.600mm Largura externa mínima: 2.200mm 2.2 Motor: Dianteiro com 04
cilindros, turbo,com injeção eletrônica; combustível diesel, tanque para não menos que 70 litros; potência não
menos que 100cv; torque de pelo menos 24 kgfm; cilindrada mínima de 2.000 cc. 2.3 Freios e suspensão: Freios
ABS nas quatro rodas; a disco nas rodas dianteiras e a disco ou a tambor nas rodas traseiras. Suspensão dianteira
independente, com barra estabilizadora; Suspensão traseira deverá ter conjuntos compatíveis de molas, barras de
torção ou suspenção hidráulica ou pneumática. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a
carga imposta em cada membro. As molas deverão ser de menor deflexão. Somente serão permitidas correções
aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das toleradas permitidas, não serão
permitidas correções devido ao desbalanceamento, o veículo devera ser entregue balanceado. O conjunto de
suspensões dianteira e traseira deverão possuir eficiência satisfatória quanto à redução de trepidações – vibrações
oriundas da via de tráfego ou da própria carroceria reduzindo adequadamente injurias que por ventura possam
acometer o paciente transportado. 2.4 Direção: Hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica. 2.5 Transmissão: Mínimo de
05 marchas à frente e 01 ré. Câmbio manual. 2.6 Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos: Todos os exigidos
pelo CONTRAN; Conta-giros do motor, limpador de parabrisas dianteiro com temporizador, retrovisores externos
direito e esquerdo, indicador de nível de combustível, marcador de temperatura do motor, isolamento termo-acústico
do compartimento do motor, cintos de segurança para todos os ocupantes do veículo sendo: de 03 pontos nos
acentos da cabine, subabdominal retrátil no bando giratório, e subabdominal fixo nos acentos do banco-baú, película
de proteção solar nos vidros da cabine dentro da legislação vigente, protetor de cárter e câmbio, ventiladordesembaçador dianteiro com ar quente, faróis de neblina, acendedor 12 V no painel, trava elétrica para todas as
portas, incluindo as da carroceria com acionamento remoto ou pela fechadura da porta do motorista. 2.7 Cabinecarroceria - CARROCERIA: dotada de 01 porta lateral deslizante no lado direito da viatura, com estribo para facilitar o
acesso de pessoas de tamanho compatível revestido de alumínio antiderrapante, com balaústre vertical para apoio,
fechadura interna e externa, deve ter janela com fecho interno em vidro jateado. Deve ter 02 portas traseiras de
abertura horizontal mínima em duas posições (90-180° ou 90-270°), estas de altura aproximada de 1.650mm, com
sistema que permita a manutenção de sua abertura mesmo em desnível, deve ter estribo antiderrapante, de
tamanho compatível, sempre que a distância do solo e o piso for maior que 40cm. A porta traseira deverá ser dotada
de degrau ou outro meio para previsão da entrada da maca, revestido de alumínio para proteção do revestimento do
piso da viatura. As portas devem ser metálicas, revestidas internamente por poliestireno ou semelhante que resista
aos procedimentos de desinfecção. A carroceria deve ter isolamento termo-acústico. A cabine e o salão de
atendimento devem ser interligadas por uma abertura que permita a passagem de uma pessoa de forma confortável
e ergonômica, com as medidas aproximadas de 1.40m de altura e 60 cm de largura, as pontas cortantes e cantos
devem ser revestidas. Assim, na cabine deverão ter 02 bancos independentes, um à esquerda (motorista) e outro à
direita (passageiro). O pneu step não poderá estar acondicionado no salão de atendimento. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES ATENDENDO NA INTEGRA CONFORME EDITAL.

03.093.776/0001-91 MANUPA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAS
EIRELI

Não

Não

1

R$ 270.000,0000 R$ 270.000,0000 23/02/2018
07:04:18

Marca: Renault
Fabricante: Renault
Modelo / Versão: Furgão L2h2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo 0 KM plotado. Veículo tipo furgão para ambulância, carroceria
em aço original de fábrica, logo, teto alto, zero km, Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas,
modelo do ano de contratação ou posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou avançado de vida para
que atenda a natureza a qual se destina, comportando rede de oxigênio, ar comprimido e armários dispostos de
maneira funcional, com capacidade volumétrica não inferior a 10m³ no total, deve ter porta lateral deslizante e
traseiras, ar condicionado, GPS. A comunicação entre cabine e salão de atendimento deve permitir passagem
ergonômica de uma pessoa e ser plotado conforme o padrão SAMU estabelecido no Manual de Identidade Visual. A
padronização SAMU deve ser seguida além da plotagem, no sistema de oxigênio fixo e portátil, sinalizações acústica
e visual, bancos, maca retrátil e acessórios. O DESCRITIVO ESTÁ DETALHADO NO ANEXO III.

14.432.759/0001-58 HORTOCOM
CONSTRUCAO
CIVIL E
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUI

Não

Não

1

R$ 350.000,0000 R$ 350.000,0000 23/02/2018
08:11:36

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo 0 KM plotado. Veículo tipo furgão para ambulância, carroceria
em aço original de fábrica, logo, teto alto, zero km, Air-bag para os 02 ocupantes da cabine, freios ABS nas 04 rodas,
modelo do ano de contratação ou posterior, adaptado para Ambulância de Suporte básico ou avançado de vida para
que atenda a natureza a qual se destina, comportando rede de oxigênio, ar comprimido e armários dispostos de
maneira funcional, com capacidade volumétrica não inferior a 10m³ no total, deve ter porta lateral deslizante e
traseiras, ar condicionado, GPS. A comunicação entre cabine e salão de atendimento deve permitir passagem
ergonômica de uma pessoa e ser plotado conforme o padrão SAMU estabelecido no Manual de Identidade Visual. A
padronização SAMU deve ser seguida além da plotagem, no sistema de oxigênio fixo e portátil, sinalizações acústica
e visual, bancos, maca retrátil e acessórios. O DESCRITIVO ESTÁ DETALHADO NO ANEXO III.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 350.000,0000

14.432.759/0001-58

23/02/2018 08:35:48:907

R$ 270.000,0000

03.093.776/0001-91

23/02/2018 08:35:48:907

R$ 260.000,0000

12.587.816/0001-42

23/02/2018 08:35:48:907

R$ 229.650,0000

23.228.367/0001-62

23/02/2018 08:35:48:907

R$ 229.600,0000

23.228.367/0001-62

23/02/2018 09:00:01:737

R$ 229.597,0000

03.093.776/0001-91

23/02/2018 09:00:09:817

Desempate de Lances ME/EPP
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CPF/CNPJ
23.228.367/000162

Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final Desempate

23/02/2018 09:00:42:517

23/02/2018 09:02:17:620

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 229.500,0000

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

23/02/2018
Item aberto.
08:44:57

Iminência de
Encerramento

23/02/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 23/02/2018 09:00:15.
08:55:15

Aguardando Convocação
ME/EPP

23/02/2018
Aguardando convocação ME/EPP
09:00:40

Início do desempate

23/02/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
09:00:42

Encerramento do
desempate

23/02/2018 Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PRESTARE COMERCIO
09:02:17 EIRELI, CNPJ/CPF: 23228367000162 enviou um lance no valor de 229.500,0000

Encerrado

23/02/2018
Item encerrado.
09:02:17

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/02/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESTARE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
09:18:23 23.228.367/0001-62.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

23/02/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRESTARE COMERCIO
11:40:26 EIRELI, CNPJ/CPF: 23.228.367/0001-62.

Aceite

26/02/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRESTARE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
10:37:17 23.228.367/0001-62, pelo melhor lance de R$ 229.500,0000.

Habilitado

26/02/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRESTARE COMERCIO EIRELI 10:57:08 CNPJ/CPF: 23.228.367/0001-62
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

23/02/2018
08:36:52

Presados fornecedores Bom dia!!!

Pregoeiro

23/02/2018
08:37:34

Pedimos desculpas pelo pequeno atraso devido à problemas técnicos de conexão com a
internet

Pregoeiro

23/02/2018
08:39:29

Solicitamos total atenção no cumprimento de todas as exigências do edital, em especial
às características técnicas do veículo

Pregoeiro

23/02/2018
08:40:30

Informo que no ato da entrega da ambulância, será efetuada detalhada conferência da
mesma

Pregoeiro

23/02/2018
08:42:31

Conforme a Cláusula 4.1.2 do Edital, só podem ser cotadas marcas que possuam
concessionárias autorizadas em um raio de até 70 Km do Município de Rio Negro

Pregoeiro

23/02/2018
08:43:40

O veículo deverá ser NOVO de PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Pregoeiro

23/02/2018
08:44:01

Em seguida daremos início à disputa de lances

Pregoeiro

23/02/2018
08:44:31

Desejamos boa sorte e responsabilidade a todos!!!

Pregoeiro

23/02/2018
08:45:33

Lembrando que a ambulância é PADRÃO SAMU

Pregoeiro

23/02/2018
08:46:24

FAVOR ENVIAREM SEUS LANCES!!

Sistema

23/02/2018
08:55:15

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:00 de 23/02/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro

23/02/2018
08:56:37

Alerto que no momento que o item estiver na Situação de Encerramento Aleatório, o
sistema encerrará os lances em um período de 0 a 30 minutos

Sistema

23/02/2018
09:00:40

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o
encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

23/02/2018
09:00:40

O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em
"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

Sistema

23/02/2018
09:00:42

Sr. Fornecedor PRESTARE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23228367000162, 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, inferior ao lance vencedor, até às 09:05:42
de 23/02/2018.

Sistema

23/02/2018
09:02:17

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor PRESTARE COMERCIO
EIRELI, CNPJ/CPF: 23228367000162 enviou um lance no valor de 229.500,0000
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Sistema

23/02/2018
09:02:17

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

23/02/2018
09:05:08

Agradecemos a participação de todos

Pregoeiro

23/02/2018
09:05:42

Em seguida faremos as consultas ao SICAF e, convocaremos para o envio de anexo

Pregoeiro

23/02/2018
09:08:02

Juntamente com a proposta de deverá ser anexado o comprovante de localização da
concessionária e o catálogo do veículo

Pregoeiro

23/02/2018
09:10:31

Também deverão ser anexados os demais documentos que não estão disponíveis no
SICAF como: CONTRATO SOCIAL, PROCURAÇÃO (se necessário) e demais documentos,
afim de agilizarmos o processo

Sistema

23/02/2018
09:18:23

Senhor fornecedor PRESTARE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 23.228.367/0001-62, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

23/02/2018
11:40:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRESTARE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
23.228.367/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

26/02/2018
10:34:41

Após a análise técnica da proposta da empresa classificada em primeiro lugar, a mesma
foi aprovada. Lembrando somente da remoção da separação cabine-carroceira nas
medidas mínimas solicitadas e alteração dos bancos da cabine para: motorista e 01
passageiro com espaço entre eles, o que deverá acontecer no processo de transformação.

Pregoeiro

26/02/2018
10:56:44

Considerando a documentação estar disponibilizada e vigente junto ao SICAF, a empresa
vencedora fica dispensada do envio da documentação na versão física.

Sistema

26/02/2018
10:57:08

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

26/02/2018
10:57:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/02/2018 às
11:30:00.

Pregoeiro

26/02/2018
15:50:17

Transcorrido o prazo para registro de intenções de recursos e, nada constar nesta
plataforma, fica encerrada a presente sessão. Agradecemos a participação de todos.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo 26/02/2018 10:57:08 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado
Fechamento de
Prazo

26/02/2018 10:57:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/02/2018 às 11:30:00.

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 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:50 horas do dia 26 de fevereiro de 2018, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MISAEL ANTONIO KOENE
Pregoeiro Oficial
ISABEL CRISTINA SOUZA
Equipe de Apoio

Voltar
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