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MOVIMENTOS DO PROCES§O
21lO6nO212í:42:41 MENSAGET PREGOEIRO
O arquivo Edital pp G2021.pdÍ foi removido pelo condutor do processo.
a o6f202108:52:06 CAOASTRO DE PROPOSTA PEDMGON AUTOS LTDA

em anexo referente ã

Emite-se parecer decisóío: Não é ofício desta CPL elaborar discÍiminaÉo técnica de item a seÍem licitados. Os ÍefeÍidos termos
técnicos presentes na refeÍida discÍiminação advém de profissional técnico consultado, que elabora o iexto e remete para os demais
setorcs, para que estes elaborarem o projeto e remeia para aprovação do Orgào Garantidor do Recurso. Sendo assim, êste (projeto)
sendo aprovado da foÍma que foi (o texto/djscriminaÇão), não poderar ser alterado.

191071202109:07:í4 MENSAGEM PRÊGOEIRO
BOM DIA a todos! Sejam bem vindos ao Certame na lvlodalidade Pregão EleiÍônico.
19107nO2109:07:23 MENSÂGEM PREGOEIRO
Sou o(a) Pregoeiro(a) identificado no processo, e com poderês atribuído por portaía tâmbém informada no processo. :
1g$7n02109:0?:32 iliENSAGEU PREGOEIRO
Antes de tudo, aleÍta-se ao(s) participante(s) que após Íase de lances eletrônico, Íevisem as mensagem enviadas pelo(a) pÍegoeiro
(a) no sistema (mensâgens do processo). Mâiores informações pelo ou e-mail contido no edital.
191071202109:07:38 MENSAGEM PREGOEIRO

-_ Alerto o ORC se trata d€ um LOCALIZADO no interior do ESTADO DA PARAíBA

Após cÍivo Pregoeiro(a) sobre a{s) píopostâ(s), inÍoÍma-se, todâs atenderam as exigências do instÍumento convocatóÍio
estando a oaÍticioar(em) da reieÍida fase.

Declara-se a sessão aberta para a fase de lances eletrônicos, obedecendo à doutrina do Decreto 10.O24 de 2019, nos termos
tambémdaLei no 10.520, de 17 dejulhode2002, do Decreto no'10.024, de20 dê setembrode2019, do Decreto no7.746,de05de
junhode2012e da lnstrução Normatíva SLTI/MP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP n" 03, de 26

de 2018. da Lei n" 123. de 14 de dezembro de dâ Lei no 11.488. dê 15 de dé 2OO7

do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complemenlar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se.
Lei no de 21 de dê 1993, e as estabelecidas neste Edital.

lniciarcmos a fase de eletrônica.

lôtê êm .lisnlúâ

GêÍadô êm: 1glo7l2O21 Og:18127 1de3
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LOTE 1 - HAB|LTTAçÃO
LOTE,I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
h
Descriçãot Veículo tipo pick-up cabine simples, cJ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupanles da cabine, Freio c./ (A.B.S.) nas
quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambuláncia de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/
baú dê alumínio adaptado c/ poÍtas traseiras. C/ capacidade mín de caÍga 'l-000 kg Motor; Potência mín '100 cv; c/ todos os
equipamentos de série não especiticados e exigidos pelo CONTMN; Snorkel p/ captação do âr de admissão do motor e díerencial;
Capacidade volumélrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Élétrico: Original do veículo, c/ montragem dê bateria adicional
mín 1004. lndependente da potência necessáía do altemador, nâo serão admitidos alleÍnadores menores quê 120 A. lnversor dê
corrente contínua (12V) p/ altemada (1'lov) c/ capacidade min de 1.oOOW de potência máx contínua, c/ onda senoiüal pura. Painel
elétrico intemo mín de uma Íégua integEda c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 iripolares (2P+T) de 110 Vcâ e 02 p/ 12 V (potência máx
de 120 W), intenuptoÍes c./ teclas do tipo iluminadas; lluminaçáo natural e artificial. Sinalizador Fronial Secundário: barÍa linear frontâl
o veículo semi embutido no deietor frontal, 02 sinalizadoÍês a LEDS em cada lado da carenagem fÍontal da ambulância na cor
vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de '1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na partê traseira nâ cor
vermelha, c/ frequência mÍn dê 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abêrtâs e pêrmitindo a visualizâçáo da
sinalizaÉo de emergência no tÉnsito, quando acionado, c/ lentê injêtada de policârbonato, resistente a impactosedescolorização c/
tÍatamento UV. Fomece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no
que se ÍefeE aos ensaios contra übração, umidade, poeíra, conosão, defoÍmaÉo e traseiÍos. Sinalizaçâo acústica c/ amplificador de
potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sislema d
Ouantidade: '1 Valor Unit.: 247.000,00 Vâlor Total: 247.000.00

cLASSTFTCAçÃO
Razão Social Num Documento OfeÍta lnicial Oferia Final ME

1 AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 083 07.137.068i0001-66 247.000,00 247.OOO,O0

2 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE IIIONTAGENS 030 20.351.700/0001-38 250.000,00 248.900,00 Sim

3 PEDRAGON AUTOS LTDA 017 03.935.826/0001-30 285.000,00 285.000,00

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento OfeÉa lnicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento O{erta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

. 2'1106120212l:47:15 PUBLICADO

22106/202108:00:00 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

'19/022021 08:00:00 DE PROPOSTAS

1910712021 09:08:26 DISPUTA

191071202109:08:26 LANCE PEDRAGoN AUTOS LTDA (PARTICIPANTE 017) 285.000,00

1910712021 09:08:26 LANCE VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI 250.000,00

19l0ll2021 09:08:26 LANCE AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (PARTICIPANTE 083)

19N7nO2109:í3:02 LANCE VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONÍAGENS MOVEIS EIRELI

1910 2O21O91At26 SISTEMA
O detentor da melhor oÍerta da de lances é AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

19107 12021 09:í8:26 HABILIT

247.000,00

Gerado em: 1910712021 09:1827

v
2de3

Sim

Não



PREFEITURA MUNIGIPAL DE DUAS ESTRADAS
DUAS ESTRADAS.PB

ry
Gerado em: 19/07/2021 O9:'18:,27 3de3


