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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2020 (SRP)

Às 08:01 horas do dia 27 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 14/2021 de 04/01/2021, 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 87993, 88980/202, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 01 (um) Veículo - tipo Sedan, zero quilômetro, ano/modelo
2020/2021, a ser pago com recurso de Emenda Parlamentar conforme plano de trabalho processo nº 202000010004417
e 01 (um) Veículo tipo Ambulância, a ser pago com recursos do Bloco do Custeio do Covid-19, conforme Portaria MS/GM
1.666/2020 e Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Piracanjuba nº 16/2020, atendendo assim as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.. 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 UTILITÁRIO
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO
FREIO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AIR BAG DUPLO, TRANSMISSÃO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, POTÊNCIA
MÍNIMA MOTOR 120 CV, OPCIONAIS VIDROS, TRAVAS ELÉTRICOS, AR CONDICIONDO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 53.700,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT, pelo melhor lance de R$
85.000,0000 e com valor negociado a R$ 58.990,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2
Descrição: VEÍCULO PICK-UP
Descrição Complementar: Veículo tipo pick up cabine simples, c/ tração 4x4, direção hidráulica, zero km, air-bag p/
os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior,
adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra adaptado com portas traseiras. Com
capacidade mínima de carga 1.000 kg motor; motorização mínima de 2.8 diesel; com todos os equipamentos de série
não especificados e exigidos pelo contran; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema
elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min. 100 a. Independente da potência necessária do
alternador não será admitido alternadores menores que 120 a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada
(110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min.
De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência
máxima de 120w) interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal
secundário: barra linear fr
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 192.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: COMERCIAL DINAMICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 216.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade
.

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO UTILITÁRIO

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



07.975.278/0001-23 CUSTOMIZAR
COMERCIO E
LOCACAO DE
VEICULOS
ESPECIAIS LT

Sim Sim 1 R$ 85.000,0000 R$ 85.000,0000 23/01/2021
23:44:27

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: GRAN SIENA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo automotor tipo sedan, ano e modelo 2020/2021, 04 portas,
na cor branca. Zero (0) km, alimentação flex ( álcool e gasolina) de combustível, motor com potência mínima de
1.0, injeção eletrônica , potência mínima de 73 cv, vidro eletrônico, direção hidráulica ou elétrica. .freios abs com
ebd, ar condicionado, airbag, roda com padrão mínimo r-14/175/65, transmissão com padrão mínimo de 05
marchas a frente e uma marcha ré, cambio manual, volume mínimo do porta malas 480 litros, volume mínimo do
tanque de combustível 48 litros e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com
programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proncove) 
Porte da empresa: ME/EPP

35.173.009/0001-89 MARIA
CAROLINA
CALADO
PINHO

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 26/01/2021
16:19:37

Marca: jc 
Fabricante: jc 
Modelo / Versão: jc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL, TIPO
DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FREIO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AIR BAG DUPLO, TRANSMISSÃO 5
MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 120 CV, OPCIONAIS VIDROS, TRAVAS ELÉTRICOS, AR
CONDICIONDO 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 35.173.009/0001-89 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 85.000,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:01:20:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/01/2021
08:07:51 Item Aberto.

Reinício da
Disputa
Aberta

27/01/2021
08:26:08

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando que não houve nenhum lance, e a proposta
melhor classificada está acima do estimado, reabrirei a disputa para lances novamente no intuito
de redução do valor das propostas apresentadas..

Encerrada
Disputa
Aberta

27/01/2021
08:37:45 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/01/2021
08:37:45 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
09:12:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
10:45:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO
DE VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23.

Aceite 27/01/2021
15:36:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, pelo melhor lance de R$ 85.000,0000. Motivo: Os
autos do Pregão Eletrônico nº 10/2020 serão encaminhados para o Departamento de Compras,
para que o mesmo realize novas cotações para que seja comprovado que os valores oferecidos
estejam de acordo com o Mercado.

Negociação
de valor

27/01/2021
15:37:10

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE
VEICULOS ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, pelo melhor lance de R$ 85.000,0000 e
com valor negociado a R$ 58.990,0000. Motivo: Valor Negociado.

Habilitado 27/01/2021
15:42:00

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE
VEICULOS ESPECIAIS LT - CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

 



Item: 2 - VEÍCULO PICK-UP

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
35.173.009/0001-89 MARIA

CAROLINA
CALADO
PINHO

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 26/01/2021
16:19:37

Marca: jc 
Fabricante: jc 
Modelo / Versão: jc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick up cabine simples, c/ tração 4x4, direção
hidráulica, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra
adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg motor; motorização mínima de 2.8
diesel; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional
min. 100 a. Independente da potência necessária do alternador não será admitido alternadores menores que 120
a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima
continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas,
sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência máxima de 120w) interruptores c/ teclas do tipo
iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário: barra linear fr 
Porte da empresa: ME/EPP

30.260.538/0001-04 REAVEL
VEICULOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 230.000,0000 R$ 230.000,0000 26/01/2021
11:05:47

Marca: TOYOTA HILLUX 
Fabricante: TOYOTA HILLUX 
Modelo / Versão: TOYOTA HILLUX CS 2.8 4X4 DIESEL - AMBULANCIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO CAMIONETE PICK UP TOYOTA HILLUX CABINE
SIMPLES 2.8 TRAÇÃO 4X4 DIESEL, ZERO QUILÔMETROS, adaptada para Ambulância de Transporte (Tipo A),
implementado com capota de fibra adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg
motor; motorização mínima de 2.8 diesel; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
contran; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo,
c/ montagem de bateria adicional min. 100 a. Independente da potência necessária do alternador não será
admitido alternadores menores que 120 a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada (110v) c/
capacidade min. De 1.000w de potência máxima continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De
uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência
máxima de 120w) 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 led em cada lado
da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ de 1,0a por sinalizador 02 sinalizadores na parte traseira
na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto operando mesmo com 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 17/01/2019 19(59 página 1 de 2 traseiros.sinalização
acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone
c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove o
atendimento à norma sae j1849 (society of automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos
sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; sist. Fixo de oxigênio.ventilação do veículo proporcionada
por janelas e ar condicionado.compartimento do motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.p/ o compartimento do
paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação
conforme o item 5.12 da nbr 14.561. Capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro
c/ no mín 30.000 btus.cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.no salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em
duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45
graus e colchonete.apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, 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 credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem
utilizados no atendimento às vítimas.pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no
embarque, c/ acabamento na cor amarela.armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. (02-26-00262).
Garantia de fábrica do veículo de 05 anos. O veículo será entregue conforme estabelece o termo de referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.227.868/0001-24 COMERCIAL
DINAMICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 235.000,0000 R$ 235.000,0000 25/01/2021
16:21:01

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GM 
Modelo / Versão: S10 LS 2.8 TURBODIESEL 2021/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick – up cabine simples, c/ tração 4x4, direção



hidráulica, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo/ano
2021/2021, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra adaptado com
portas traseiras. Com capacidade de carga 1.220 kg motor; motorização de 2.8 diesel; com todos os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo Contran; capacidade volumétrica não inferior a 5,5
metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min. 100 a.
Independente da potência necessária do alternador não será admitido alternadores menores que 120 a. Inversor
de corrente contínua (12 v) p/ alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima continua, c/
onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas, sendo 02
tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência máxima de 120w) 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 led em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ de
1,0a por sinalizador 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por
minuto operando mesmo com 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 17/01/2019 19(59 página 1 de 2 traseiros. sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de
100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01
metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849 (society of
automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante; sist. Fixo de oxigênio. ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.
compartimento do motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar
condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compartimento do paciente original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr 14.561.
Capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus. Cadeira do
médico retrátil ao lado da cabeceira da maca no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú. maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de
comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. apresentar
autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, 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 credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando
posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas. pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/
apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por
(cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. (02-26-00262), veículo com
garantia mínima de fábrica de 5 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.975.278/0001-23 CUSTOMIZAR
COMERCIO E
LOCACAO DE
VEICULOS
ESPECIAIS LT

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 23/01/2021
23:44:27

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S-10 DIESEL 4X4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick – up cabine simples, c/ tração 4x4, direção
hidráulica, zero km,air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra
adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg motor; motorização mínima de 2.8
diesel; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional
min. 100 a. Independente da potência necessária do alternador não será admitido alternadores menores que 120
a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima
continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas,
sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência máxima de 120w) 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 led em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor
vermelha c/ de 1,0a por sinalizador 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90
flashes por minuto operando mesmo com 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 17/01/2019 19(59 página 1 de 2 traseiros.sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de
100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01
metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849 (society of
automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante; sist. Fixo de oxigênio.ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar
condicionado.compartimento do motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologadopela fábrica p/
ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.p/ o compartimento do paciente original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr 14.561.
Capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus.cadeira do
médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú.maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de
comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.apresentar
autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, 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 credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar,
de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às
vítimas.pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseiradireita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na



cor amarela.armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de
equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida
e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. (02-26-00262), veículo com garantia mínima
de fábrica de 5 anos 
Porte da empresa: ME/EPP

15.723.680/0001-49 GOMES
VEICULOS
ESPECIAIS
EIRELI

Não Não 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 26/01/2021
08:34:49

Marca: TOYOTA 
Fabricante: TOYOTA / MAIA 
Modelo / Versão: HILUX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick up cabine simples, c/ tração 4x4, direção
hidráulica, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra
adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg motor; motorização mínima de 2.8
diesel; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional
min. 100 a. Independente da potência necessária do alternador não será admitido alternadores menores que 120
a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima
continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas,
sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência máxima de 120w) interruptores c/ teclas do tipo
iluminadas; iluminação natural e artificial. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.380.013/0001-03 FAVORITA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 26/01/2021
15:27:02

Marca: chevrolet 
Fabricante: chevrolet 
Modelo / Versão: s-10 chassi 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick – up cabine simples, c/ tração 4x4, direção
hidráulica, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio com a.b.s. nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado com capota de fibra
adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg motor; motorização mínima de 2.8
diesel; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; capacidade volumétrica
não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional
min. 100 a. Independente da potência necessária do alternador não será admitido alternadores menores que 120
a. Inversor de corrente continua (12 v) p/ alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w de potência máxima
continua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min. De uma régua integrada c/ no mínimo 04 tomadas,
sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12v (potência máxima de 120w) 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 led em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor
vermelha c/ de 1,0a por sinalizador 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90
flashes por minuto operando mesmo com 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 17/01/2019 19(59 página 1 de 2 traseiros.sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de
100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01
metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849 (society of
automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único
autofalante; sist. Fixo de oxigênio.ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar
condicionado.compartimento do motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica
p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.p/ o compartimento do paciente original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr
14.561. Capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus.cadeira
do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco
lateral escamoteável, tipo baú.maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm
de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.apresentar
autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, 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 credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar,
de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às
vítimas.pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na
cor amarela.armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de
equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida
e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. (02-26-00262), veículo com garantia mínima
de fábrica de 5 anos 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250.000,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 250.000,0000 15.723.680/0001-49 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 250.000,0000 21.380.013/0001-03 27/01/2021 08:01:20:317



R$ 235.000,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 230.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 100.000,0000 35.173.009/0001-89 27/01/2021 08:01:20:317
R$ 229.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:09:31:007
R$ 229.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:10:35:513
R$ 229.490,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:11:42:217
R$ 229.200,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:16:29:117
R$ 229.190,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:16:50:580
R$ 229.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:17:23:947
R$ 228.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:17:46:230
R$ 228.800,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:18:24:707
R$ 228.790,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:18:45:173
R$ 228.700,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:19:04:073
R$ 228.690,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:19:30:927
R$ 228.600,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:20:04:860
R$ 228.590,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:20:20:833
R$ 228.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:20:49:847
R$ 228.490,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:21:19:587
R$ 228.400,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:21:35:030
R$ 228.390,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:21:53:150
R$ 228.300,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:22:53:010
R$ 228.290,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:23:11:560
R$ 229.000,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:23:12:450
R$ 228.000,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:23:29:543
R$ 227.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:23:48:183
R$ 228.200,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:23:52:573
R$ 227.900,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:24:00:700
R$ 227.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:24:14:763
R$ 227.890,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:24:23:847
R$ 227.490,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:24:26:120
R$ 227.400,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:24:41:737
R$ 227.400,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:24:49:100
R$ 227.390,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:24:54:687
R$ 227.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:25:04:917
R$ 226.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:25:19:670
R$ 226.990,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:25:26:280
R$ 226.980,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:25:47:117
R$ 226.970,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:26:21:157
R$ 226.800,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:26:33:077
R$ 226.790,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:26:45:800
R$ 226.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:27:27:013
R$ 226.780,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:27:38:510
R$ 226.490,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:27:41:193
R$ 226.300,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:27:52:547

* R$ 22.629,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:28:03:860
R$ 226.290,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:28:50:437
R$ 226.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:29:18:787
R$ 225.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:30:14:263
R$ 225.900,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:30:36:490
R$ 225.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:30:57:053
R$ 225.490,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:31:08:660
R$ 225.480,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:31:54:240
R$ 225.300,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:32:03:417
R$ 225.290,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:32:26:537



R$ 225.280,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:32:42:770
R$ 225.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:32:43:507
R$ 224.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:32:59:647
R$ 224.900,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:33:08:883
R$ 224.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:33:30:490
R$ 224.490,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:34:07:563
R$ 224.490,0000 21.380.013/0001-03 27/01/2021 08:34:18:340
R$ 224.300,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:34:33:537
R$ 224.290,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:35:00:423
R$ 224.200,0000 21.380.013/0001-03 27/01/2021 08:35:04:267
R$ 224.190,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:35:15:930
R$ 224.000,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:35:21:507
R$ 224.190,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:35:22:283
R$ 223.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:35:33:230
R$ 223.900,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:35:44:220
R$ 224.100,0000 21.380.013/0001-03 27/01/2021 08:35:53:073
R$ 223.500,0000 30.260.538/0001-04 27/01/2021 08:36:07:750
R$ 223.400,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:36:16:323
R$ 219.000,0000 21.380.013/0001-03 27/01/2021 08:36:19:610
R$ 218.990,0000 07.975.278/0001-23 27/01/2021 08:36:29:557
R$ 216.000,0000 23.227.868/0001-24 27/01/2021 08:36:29:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/01/2021
08:08:09 Item Aberto.

Exclusão de
lance

27/01/2021
08:30:03 Exclusão do lance no valor de R$ 22.629,0000.

Encerrado 27/01/2021
08:38:29 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
09:12:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA CAROLINA CALADO PINHO, CNPJ/CPF:
35.173.009/0001-89.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
15:02:14

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIA CAROLINA
CALADO PINHO, CNPJ/CPF: 35.173.009/0001-89.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
15:17:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL DINAMICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.227.868/0001-24.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2021
15:30:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL DINAMICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 23.227.868/0001-24.

Recusa 27/01/2021
15:37:52

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA CAROLINA CALADO PINHO, CNPJ/CPF: 35.173.009/0001-
89, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000. Motivo: • Após convocada a apresentar anexo
referente ao item 02, a empresa nada apresentou, ficando a proposta da mesma Desclassificada
do referido item.

Aceite 27/01/2021
15:38:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DINAMICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.227.868/0001-24, pelo melhor lance de R$ 216.000,0000. Motivo: Os autos do Pregão
Eletrônico nº 10/2020 serão encaminhados para o Departamento de Compras, para que o mesmo
realize novas cotações para que seja comprovado que os valores oferecidos estejam de acordo
com o Mercado.

Habilitado 27/01/2021
15:42:00

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL DINAMICA EIRELI - CNPJ/CPF:
23.227.868/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

 



Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 27/01/2021
08:01:50

• Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 27/01/2021
08:02:19

• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 10/2020,
promovido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Piracanjuba/GO.

Pregoeiro 27/01/2021
08:02:50

• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves
avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 27/01/2021
08:03:04

• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o
oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro 27/01/2021
08:03:14

• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento
operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.

Pregoeiro 27/01/2021
08:03:24

• A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos

últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro 27/01/2021

08:04:13
• O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R$ 10,00 (Dez
reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que

cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro 27/01/2021

08:04:23
• De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser

comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores –
SICAF.

Pregoeiro 27/01/2021
08:04:47

• Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com fundamento
no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, destinada a

esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento
do cadastramento da proposta.

Pregoeiro 27/01/2021
08:05:26

• Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação
de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e condições
estabelecidas no instrumento convocatório, a não apresentação da Proposta Reajustada

nos moldes do Edital acarretará a Desclassificação da Empresa.
Pregoeiro 27/01/2021

08:05:35
• As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com

indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de
acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro 27/01/2021
08:05:42

• Boa sorte a todos!

Pregoeiro 27/01/2021
08:07:52

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

Pregoeiro 27/01/2021
08:08:09

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/01/2021
08:26:08

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/01/2021
08:30:03

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 22.629,0000 do item 2 foi excluído por este
pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão,

favor reenviar o lance.
Pregoeiro 27/01/2021

08:37:45
A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 27/01/2021
08:37:45

O item 1 está encerrado.

Sistema 27/01/2021
08:38:29

O item 2 está encerrado.

Sistema 27/01/2021
08:38:30

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 27/01/2021

08:48:02
Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Bom dia! Sr

(a) Licitante encontra-se logado (a)?
07.975.278/0001-

23
27/01/2021
08:52:08

Sim, muito bom dia.

Pregoeiro 27/01/2021
08:52:09

Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Em razão do
disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, e considerando que o valor

final da proposta apresentada está maior que o estimado no Edital, solicito que
verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, referente ao item 01,

ressalto que o estimado é R$ 53.700,00. Desde já agradeço!
07.975.278/0001-

23
27/01/2021
08:54:02

Bom dia, tivemos alguns reajustes consideraveis, hoje conseguimos fazer as R$
58.990,00



07.975.278/0001-
23

27/01/2021
08:54:53

Preço de R$ 58.990,00

Pregoeiro 27/01/2021
08:55:57

Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Não chega
no meu estimado, mas é uma redução considerável. Obrigada! Irei confirmar com meu

Jurídico/Controle Interno sobre.
Pregoeiro 27/01/2021

08:56:58
Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Logo mais
estarei solicitando o anexo com a Proposta reajustada, solicito que juntamente com a
proposta seja anexado prospecto com as descrições detalhadas do veículo. Obrigada.

07.975.278/0001-
23

27/01/2021
08:58:27

Ok, enviarei juntamente com o catálogo.

Pregoeiro 27/01/2021
09:00:49

Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado
(a)?

Pregoeiro 27/01/2021
09:10:28

Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Considerando o subitem 22.3 do Edital dos
autos do Pregão Eletrônico nº 10/2020, solicito que encaminhe catálogo referente à

proposta do item 02 para verificação de atendimento aos requisitos do Edital.
Pregoeiro 27/01/2021

09:10:50
Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Irei realizar a convocação por meio do

sistema.
Pregoeiro 27/01/2021

09:11:41
Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Solicito o envio do catálogo referente ao

item 02, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, a não apresentação acarretará na desclassificação da proposta.

Pregoeiro 27/01/2021
09:12:12

• Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar
excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacaopiracanjuba@hotmail.com
desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do

sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema 27/01/2021

09:12:27
Senhor fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT,

CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 27/01/2021

09:12:35
Senhor fornecedor MARIA CAROLINA CALADO PINHO, CNPJ/CPF: 35.173.009/0001-89,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 27/01/2021

09:13:09
• Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio dos anexos por parte das empresas melhores classificadas.
Pregoeiro 27/01/2021

09:13:42
• Retomaremos a sessão no dia 27/01/2020 às 15 horas, ocasião em que será

divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas
remanescentes.

Sistema 27/01/2021
10:45:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS
ESPECIAIS LT, CNPJ/CPF: 07.975.278/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/01/2021
15:01:59

• Boa tarde senhores licitantes!

Sistema 27/01/2021
15:02:14

Senhor fornecedor MARIA CAROLINA CALADO PINHO, CNPJ/CPF: 35.173.009/0001-89,
o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 27/01/2021
15:02:49

Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Boa tarde! Sr (a) Licitante encontra-se
logado (a)?

Pregoeiro 27/01/2021
15:03:31

Para MARIA CAROLINA CALADO PINHO - • Após convocada a apresentar anexo
referente ao item 02, a empresa nada apresentou, ficando a proposta da mesma

Desclassificada do referido item.
Pregoeiro 27/01/2021

15:06:27
Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Boa tarde! Sr (a) Licitante encontra-se logado

(a)?
23.227.868/0001-

24
27/01/2021
15:07:20

Boa tarde, estamos a disposição.

Pregoeiro 27/01/2021
15:08:07

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto
Federal nº 10.024, de 2019, e considerando que o valor final da proposta apresentada
está maior que o estimado no Edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o
valor da sua proposta, referente ao item 02, ressalto que o estimado é R$ 192.000,00.

Desde já agradeço!
23.227.868/0001-

24
27/01/2021
15:12:18

Infelizmente não consigo chegar no valor de referência, o veiculo e os insumos para a
adaptação em questão estão sofrendo reajustes quase que diários, o valor de

216.000,00 reais é o meu ultimo valor
Pregoeiro 27/01/2021

15:13:09
Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - Sr. Representante?

Pregoeiro 27/01/2021
15:13:26

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - Entendo...

23.227.868/0001-
24

27/01/2021
15:13:53

o valor inicial da minha proposta era de 235.000,00 reais, já houve redução de 9%

Pregoeiro 27/01/2021
15:15:31

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Estarei neste momento solicitando o anexo com
a Proposta reajustada, solicito que juntamente com a proposta seja anexado prospecto

com as descrições detalhadas do veículo. Obrigada.



Pregoeiro 27/01/2021
15:15:54

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Caso não seja possível o envio pelo sistema, a
empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica

licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior
encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos

arquivos apresentados.
Sistema 27/01/2021

15:17:13
Senhor fornecedor COMERCIAL DINAMICA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.227.868/0001-24,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 27/01/2021

15:18:05
• REFERENTE A AMBAS AS PROPOSTAS ESTAREM ACIMA DO ESTIMADO NO EDITAL, e

considerando que ambas tiveram uma redução de valor considerável, seja na
negociação ou etapa de lance, consultei o Controle Interno sobre a possível aceitação

dos itens....
Pregoeiro 27/01/2021

15:21:50
• Dito isto, após os procedimentos referentes ao envio da Proposta reajustada do Item
02, e da devida Habilitação das Empresas, estarei encaminhando os autos do Pregão
Eletrônico nº 10/2020 para o Departamento de Compras, para que o mesmo realize

novas cotações para que seja comprovado que os valores oferecidos estejam de acordo
com o Mercado.

Pregoeiro 27/01/2021
15:22:30

• Após novas cotações farei uma Decisão aceitando as propostas ou recusando as
mesmas, dependendo do que for apresentado nas cotações.

Pregoeiro 27/01/2021
15:23:20

Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Boa tarde Sr
(a) Licitante!!

Pregoeiro 27/01/2021
15:24:04

Para CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT - • Após a
análise da documentação anexada ao Sistema Comprasnet e consulta dos dados no

SICAF a Empresa CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇÃO comprovou atender às
exigências editalícias, ficando HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 10/2020.

07.975.278/0001-
23

27/01/2021
15:25:10

ok, obrigado, aguardaremos o parecer. Dúvidas estamos a disposição.

Pregoeiro 27/01/2021
15:27:51

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Enquanto encaminham os anexos estarei
analisando os documentos de Habilitação.

Sistema 27/01/2021
15:30:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL DINAMICA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.227.868/0001-24, enviou o anexo para o ítem 2.

23.227.868/0001-
24

27/01/2021
15:32:12

Proposta e catalogo já anexados no sistema

Pregoeiro 27/01/2021
15:34:36

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - Um minutinho estarei informando sobre a
Habilitação.

Pregoeiro 27/01/2021
15:39:24

Para COMERCIAL DINAMICA EIRELI - • Após a análise da documentação anexada ao
Sistema Comprasnet e consulta dos dados no SICAF a Empresa CCOMERCIAL

DINAMICA comprovou atender às exigências editalícias, ficando HABILITADA nos autos
do Pregão Eletrônico nº 10/2020.

Pregoeiro 27/01/2021
15:40:24

• Sendo assim, promoverei a habilitação no sistema, momento no qual será aberto o
prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.

Pregoeiro 27/01/2021
15:40:41

• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame
de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção, será aberto o prazo
de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual

prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro 27/01/2021

15:40:47
• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a
fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,

repetindo-se as fases subseqüentes.
Pregoeiro 27/01/2021

15:40:52
• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

Pregoeiro 27/01/2021
15:41:39

• Referente a decisão sobre as propostas estarem acima do estimado, estarei
encaminhando decisão pelo email.

Pregoeiro 27/01/2021
15:41:46

• Até a próxima!

Sistema 27/01/2021
15:42:00

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 27/01/2021
15:42:22

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2021 às
16:12:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 27/01/2021
15:42:00 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado 27/01/2021 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2021 às



Fechamento de
Prazo

15:42:22 16:12:00.

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 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:14 horas do dia 27 de janeiro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAINA SOARES BASTOS
Equipe de Apoio

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio
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