Ata Final
Às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de
Nova Prata e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 007/2011 de 03/01/2011
para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo 075/2011,
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 012/2011.
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FURGÃO, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011,
TRANSFORMADO E AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, “TIPO A”,
Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa
Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital,
foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001
Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FURGÃO, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011,
TRANSFORMADO E AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, “TIPO A”, EM CONFORMIDADE AO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Unidade: Unidade

Qtde: 1

Valor de Referência: R$ 85.000,0000
Menor Lance: (Valor Negociado) R$ 69.800,0000

Situação: Homologado

Melhor Classificado: COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
Marca: FIAT

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 89.472.294/0001-68

Valor Unitário: 71.800,0000

Valor Total: 71.800,0000

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
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Detalhamento: UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE
SIMPLES REMOÇÃO “TIPO A”; ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011; COR BRANCA, MOTOR FLEX; COM 130,0 (G) /
132,0 (A) DE POTÊNCIA, CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRAÇÃO NO EIXO
DIANTEIRO; AR QUENTE E AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA PARTE DIANTEIRA, RÁDIO CD/MP3 COM 2
AUTOFALANTES INSTALADOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E ANTENA; TEMPORIZADOR NO LIMADOR DO PÁRA-BRISA;
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS COM PELÍCULA EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇAO PERTINENTE, TRAVAS ELETRICAS
NAS PORTAS, CALHAS DE CHUVA EM ACRÍLICO, ALARME ANTI FURTO, RODAS DE AÇO 5.5 X 14” + PNEUS 175/70 R 14,
PROTETOR DE CARTER; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; ALTURA DO VEICULO DE (mm) : 1.834 E COMPRIMENTO DE (
mm): 4.252 E EQUIPADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE TRÂNSITO; MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: - Revestimento interno do teto e
laterais em chapas monobloco e sem emendas, em fibra de vidro na cor branca, e isolação temo acústica em isopor tipo
P2 de alta densidade; - Piso revestido em fibra de vidro monobloco sem emendas ou fresta para não haver infiltração de
líquidos e para obter uma perfeita assepsia, com acabamentos em perfis de alumínio da linha automotiva; - Divisória de
chapa monobloco em fibra, com janela espia corrediça para comunicação entre os ambientes do motorista e paciente; Instalação de janela lateral na porta corrediça no compartimento do paciente; Instalação de 01 exaustor/ventilador 12
volts no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; -Instalação de 01
exaustor/ventilador 12 volts no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; -Ar
condicionado instalado no compartimento do paciente; com controle no mesmo botão liga-desliga manuseado pelo
condutor. - Banco tipo baú para 02 pessoas, com cintos de segurança, confeccionado em chapas de MDF e pintura em
fórmica na cor branca a ser instalada junto à lateral do veículo; - Armário aéreo para guarda de materiais diversos, com
portas em acrílico transparente, confeccionado em chapas MDF, revestida em fórmica branca a ser instalada junto à
lateral direita; - Fiação elétrica que deverá estará protegida em conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos
anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; - Instalação de 02 luminárias fluorescentes 12v x 8 Watts no
compartimento do paciente; - Sinalização tipo barra de luzes com 02 rotativos e sirene eletrônica com 01 ton, e
acionamento n painel do veículo e suporte para fixação ao teto em plástico reforçado; - Instalação de maca retrátil
construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável
na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança; - Oxigenação composta de régua tripla, mangueira de oxigênio
trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e mascara de silicone
com mangueira transparente; - Suporte e cilindro de um 1m³, confeccionado em aço carbono e instalado na lateral do
veículo; - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado instalado na lateral do veículo próximo à
cabeceira da maca; - Adesivação externa Padrão, com instalação de 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com
a palavra Ambulância, 02 cruzes laterais, 02 cruzes parte traseira a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida
na dianteira. Cor vermelha.
Data/hora: 30/05/2011 14:57:54

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
Fornecedor: COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
CNPJ: 89.472.294/0001-68

Valor: R$ 71.700,0000

Data/hora: 31/05/2011 10:07:17

Fornecedor: COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
CNPJ: 89.472.294/0001-68

Valor: R$ 71.500,0000

Data/hora: 31/05/2011 10:13:02

Fornecedor: COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
CNPJ: 89.472.294/0001-68

Valor: R$ 69.800,0000

Data/hora: 01/06/2011 09:05:35
Valor Negociado

EVENTOS DO ITEM
CidadeCompras
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Número: 0001

EVENTOS DO PREGÃO
TROCA DE MENSAGENS
31/05/2011 09:00:41 - Pregoeiro: Senhores Licitantes, Sejam todos bem-vindos, desejamos, ótima
Terça-Feira.
31/05/2011 09:01:04 - Pregoeiro: Conforme o subitem 1.1. do Edital, o item permanecerá fechado até às
10:00hs, para os procedimentos de análise, e se for o caso, a desclassificação das em desconformidade.
31/05/2011 09:01:19 - Pregoeiro: Portanto, até logo mais às 10:00hs, com início da fase de lances.
31/05/2011 09:41:55 - Pregoeiro: Senhores, propostas habilitadas para a fase de lances, até logo mais ...
31/05/2011 10:00:05 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances.
31/05/2011 10:01:07 - Pregoeiro: Senhores, o item encontra-se aberto para recebimento de lances
significativos ...
31/05/2011 10:09:48 - Pregoeiro: Em caso de dificuldades de operação deste novo sistema, contatem com o
portal para orientações.
31/05/2011 10:11:44 - Pregoeiro: O valor está bem acima do estimado, necessidade de redução considerável,
antes do tempo de iminência.
31/05/2011 10:14:32 - Pregoeiro: Senhores, findo o tempo de IMINÊNCIA determinado no chat’ pelo Sr.
Pregoeiro, inicia-se automaticamente, o tempo ALEATÓRIO de até 30 (trinta) minutos, neste, o item
encerra-se a qualquer momento.
31/05/2011 10:20:56 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 15 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
31/05/2011 10:31:00 - Pregoeiro: Espero que, no tempo aleatório sejam enviados lances significativos ...
31/05/2011 10:42:39 - Pregoeiro: Senhores, o item não poderá ser adjudicado neste valor, aproveitem para
novos lances antes do seu encerramento.
31/05/2011 10:47:48 - Pregoeiro: Se estão tendo problemas técnicos para o envio de lances por este novo
sitema, contatem com o portal da CNM.
31/05/2011 10:49:11 - Sistema: Negociação aberta para a empresa COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA no item 1.
31/05/2011 10:51:23 - Pregoeiro: Atenção Licitante detentora do lance final, solicito contraproposta para o
item, uma vez que, o valor está acima do nosso estimado, o chat' está disponível para conversação a partir
deste momento.
31/05/2011 10:58:52 - Pregoeiro: Este novo sistema ainda encontra-se em fase de ajustes, aguardo para que
a licitante possa se manifestar assim que possível.
31/05/2011 11:55:13 - Fornecedor_2: Lance Final R$ 69.800,00 - Sr. Pregoeiro, o valor ofertado é final. Este valor é
tabelado em virtude do veiculo ser completo com ar condicionado original nos dois compartimentos, porta lateral, mais
elétricos e todos acessórios solicitados de acordo com edital. Lance final.
31/05/2011 14:45:54 - Pregoeiro: Agradeço o envio do valor da contraproposta, que também será analisado
pela Secretaria de Competência.
31/05/2011 14:50:20 - Sistema: O pregão foi suspenso.
31/05/2011 15:55:59 - Pregoeiro: .....
01/06/2011 09:01:35 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.
01/06/2011 09:05:35 - Sistema: O fornecedor COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA enviou um valor negociado no valor de
R$69.800,0000 para o item 1.
01/06/2011 09:23:54 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA no item 1.
01/06/2011 09:24:03 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 69.800,0000 aceita
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01/06/2011 09:24:10 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA (89.472.294/0001-68)
com a melhor oferta no lance de valor unitário de R$69.800,0000, marca FIAT, fabricante FIAT
01/06/2011 09:24:55 - Pregoeiro: ORIENTAÇÕES FINAIS:
01/06/2011 09:25:04 - Pregoeiro: ORIENTAÇÕES FINAIS:
01/06/2011 09:26:26 - Pregoeiro: O SUBITEM 7.10 DETERMINA: 2 (dois) dias, para a Postagem do Envelope,
contento a Proposta e a Documentação de Habilitação, “APENAS POR SEDEX”.
01/06/2011 09:27:03 - Pregoeiro: Por “FAX” e/ou, e-mail pregao@novapratars.com.br, somente, o
COMPROVANTE DESTA POSTAGEM, com Identificação da Licitante.
01/06/2011 09:27:26 - Pregoeiro: O Anexo VII do Edital – DA PROPOSTA AJUSTADA AO LANCE FINAL.
Preencher conf. Modelo.
01/06/2011 09:27:46 - Pregoeiro: Agradeço a participação de todos, até uma próxima oportunidade, e
continuem tendo bons negócios.
01/06/2011 09:28:49 - Pregoeiro: Pregão Suspenso - Aguardando o Recebimento da Documentação de
Habilitação da Licitante Melhor Classificada.
01/06/2011 09:28:59 - Sistema: O pregão foi suspenso.
09/06/2011 08:21:36 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.
09/06/2011 08:22:14 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.
09/06/2011 08:22:55 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 09/06/2011 às 09:30
13/06/2011 08:00:56 - Sistema: O Item 0001 foi adjudicado.
13/06/2011 08:02:42 - Sistema: O Item 0001 foI homologado.

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
Fornecedor: RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 79.013.686/0001-05
Data/Hora: 24/05/2011 14:23:27
Impugnação: Chapecó, SC 24 de março de 2011. Excelentíssimo Sr. (a) Pregoeiro (a) do Município de Nova Prata - RS
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2011 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, empresa comercial de direito
privado, com matriz na Rua Leopoldo Sander, 605-E, no Bairro Cristo Rei, nesta cidade de Chapecó-SC, abaixo firmado e
identificado por seu diretor comercial, vem através da presente e na melhor forma e respeito manifestar-se perante o (a)
Senhor (a) Pregoeiro (a) do Município de Nova Prata - RS, com relação ao Edital Pregão acima mencionado, marcado para
o dia 31/05/2011, objetivando aquisição de ambulância. Isto posto, analisando a descrição do bem objeto do item 01, o
edital “através da associação dos itens exigidos” está sumariamente excluindo do presente certame a participação da
empresa RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. com os veículos da marca RENAULT, modelo KANGOO, o que sem sombra
de dúvidas irá diminuir sensivelmente o preço final do bem objeto. Desta forma, para que os veículos da marca RENAULT
possam participar do presente certame em igualdade de condições, solicitamos que seja efetuada a seguinte retificação
na descrição do bem objeto do item 01, a saber: Item 01 Onde se lê: “........potência mínima de 110 cv (g) e 112 cv
(a)........” Leia-se.....: “.........potência mínima de 92 cv (g) e 98,3 cv (a)........” Excelentíssimo Senhor (a) Pregoeiro (a): A
nossa manifestação e solicitação da alteração com relação ao Edital Pregão Eletrônico n. 12/2011, está sendo efetuada
unicamente em favor do “estrito cumprimento da lei” e dos “princípios da economicidade em favor do herário público do
município de Nova Prata - RS, pois uma vez acatadas as nossas solicitações, permitirá a participação de todas as
concessionárias de veículos automotores estabelecidas na REGIÃO, com o veiculo KANGOO, o que fatalmente irá reduzir
sensivelmente o preço final da proposta. Desta forma, esperando ver o nosso justo pleito atendido, com a ampliação do
número de participantes no presente certame, colocamos a nossa estrutura comercial a disposição desta municipalidade
através dos Fone/Fax: 49–3319-7500 subscrevemo-nos com estima e apreço. Atenciosamente Rudiger Caminhões e
Ônibus Ltda
Julgamento: Indeferido
Data/Hora: 25/05/2011 10:47:48
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Veredito: Nova Prata 25 de Maio de 2011. Prezados Senhores, Em atenção à impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº.
012/2011, objetivando a Aquisição de Um Veículo Tipo Furgão Transformado em Ambulância de Simples Remoção Tipo
“A”, a impetrante solicita a redução da quantidade de CVs estabelecida nas especificações do item, constantes no Anexo I.
Em conformidade ao Convênio nº. 2114/2008, do Ministério da Saúde, cujo objeto Aquisição de Unidade Móvel de Saúde,
visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme especificações técnicas e objetivos constantes do
Plano de Trabalho deste Convênio, foi adquirido Um Veículo Furgão Transformado em Ambulância na data de 29/05/2009.
Esta Ambulância, alguns meses atrás envolveu-se em acidente de trânsito, tendo como conseqüência, Perda Total. Para
aquisição deste Novo Veículo Furgão Transformado em Ambulância de Simples Remoção, Tipo “A”, manteve-se as
mesmas especificações técnicas mínimas do Plano de Trabalho do citado Convênio. Portanto – INDEFIRO a presente
intenção de recurso. _____________________________ Agenor Moretto Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Nova Prata/RS

INTENÇÕES DE RECURSO
Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

RECURSO E CONTRA RAZÃO
Recurso
Não houveram recursos para nenhum item do pregão.

Contra Razão
Não houveram contra razões para nenhum item do pregão.

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS
Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi
divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos
vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram
comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes
anexos.
Nada mais havendo a tratar o Pregão foi HOMOLOGADO pelo Sr. (a) VITOR ANTONIO PLETSCH cuja
ata segue lavrada e assinada pela Autoridade Competente, pregoeiro e membros da equipe de apoio.

VITOR ANTONIO PLETSCH
Autoridade Competente

Agenor Moretto
Pregoeiro Oficial
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Aneli Frosi Gasparetto
Equipe de apoio

Marcelo Pozzatti Schwingel
Equipe de apoio
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