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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00034/2020
 

Às 11:11 horas do dia 06 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 04/2020 de 02/02/2020, 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 1516/2020, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (01) UMA MOTO MODELO XRE 300, ADAPTADA PARA VIATURA (INCLUiNDO
EQUIPAMENTOS), PARA SUPORTE NO POLICIAMENTO OSTENSIVO, E ATENDIMENTO DAS NECESSIADADES DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.. 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: MOTOCICLETA
Descrição Complementar: Motocicleta, modelo XRE 300, adaptada para viatura, incluindo todos os equipamentos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 29.443,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 32.000,0000 e
com valor negociado a R$ 29.443,3300 .

Histórico
Item: 1 - MOTOCICLETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.965.774/0001-36 AUTO 4X4

SERVICO E
COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS
LTDA

Sim Não 1 R$ 32.000,0000 R$ 32.000,0000 06/11/2020
09:26:47

Marca: HONDA 
Fabricante: HONDA 
Modelo / Versão: XRE300 BROSS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motocicleta, modelo XRE 300, adaptada para viatura, incluindo
todos os equipamentos.

36.634.511/0001-02 ALIANCA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 32.500,0000 R$ 32.500,0000 06/11/2020
10:16:16

Marca: HONDA 
Fabricante: HONDA 
Modelo / Versão: XRE 300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HONDA – MODELO: XRE 300. MOTO XRE 300 ADAPTADA
PARA VIATURA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL minimo 3 (três) leds, selado ou vedado contra água, nas
cores rubi e cristal, dotado de lentes difusoras em plastico de engenharia com resistencia automativa e alta
visibilidade, sincronizados face a face, alimenta nominalmente com tensão de 12 a 14.7 v. Cada led devera



obedecer as seguinte especificações; a) cor predominante vermelho; intesidade luminosa de cada led de no
minimo 40 lúmen; categoria leds vermelhos alingap; b) cor predominate; cristal, na cor branca; Capacidade
luminosa de no minimo 350 lúmens para cada mini sinalizador; Categoria leds cristal; inGaN, Os sinalizadores
luminosos deverão ser controlados por circuitos eletronicos internos e independentes que permitam a geração de
lampejos lumino altafrequencia com ciclos não inferior a 270 fpm. O circulo eletronico devera gerenciar a corrente
eletrica aplicada aos leds atraves de PWM (Pulse WidthModulator) garantindo a intencidade luminosa dos leds
mesmo que a motocicleta esteja com o moto eficiência luminosa e vida útil do led. Botão de acionamento da
buzina original; os sinalizadores direcionais (piscas ou setas) originais do veiculo não poderão ser encobertos ou
suprimidos e tampouco, sua função original alterada. SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL SUPERIOR vermelho
rubi, selados, fixados nas hastes dos retrovisores, com aro de acabamento na cor preta. SINALIZADOR
PATRULHEIRO cristal, selados, fixados proximos ás lanternas indicadoras de direção, com aro de acabamento na
cor preta. SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO acabamento na cor preta, sendo uma e selados, fixados um de
cada lado do bagageiro ou em suporte especifico, de forma a não comprometer ou atrapalhar a agilidade do
garupa nas ocasiões de montar ou desmontar rapidamente da motocicleta nas situações tipicas de policiamento
ostensivo. SINALIZADOR ACÚSTICO; composto de sirene eletronica de no minimo 100watts RMS de potência,
pressão sonora de 110db + 8db a 01 (um) metro de distância da fonte sonora; amplificador incorporado ao alto
confeccionado em policarbonato,aluminio ou nylon com fibra de vidro com alta resistência a impactos e ao calor,
à prova de àgua e outra intempéries e proteção contra invensão de polariridade e sobre tensão, Posicionamneto;
fixada na parte dianteira, esquerda e/ou direito. Os equipamentos não poderão gerar ruidos eletromagneticos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfiram na recepção dos transceptores (radios) utilizados pelos condutores.
COMANDOS; O comando de acionamento dos dispositivos deverá possuir duas teclas; Tecla dedicada ao sistema
luminoso do tipo liga/desliga; Tecla de dois estágios que acione os dispositivos luminosos e acusticos
simutaneamente. O primeiro estágio deve ser do tipo liga/desliga. O segundo estagio deve permitir toques
curtos, tipo pulso, dos dipositivos. A localização dos controles dos equipamentos requeridos deverá ser instalada,
preferencialmente, no lado esquerdo do guidão. Chicote elétrico; independente do sistema elétrico original da
motocicleta, sendo completo, com conectores e circuitos elétronico tipo pós-ignição; Todo conjunto deverá ser á
prova d’água

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 32.500,0000 36.634.511/0001-02 06/11/2020 11:11:04:130
R$ 32.000,0000 12.965.774/0001-36 06/11/2020 11:11:04:130

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
36.634.511/0001-

02 09/11/2020 14:18:49:733 09/11/2020 14:23:49:733 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/11/2020
11:13:46 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

09/11/2020
14:18:48 Encerrada etapa aberta do item.

Aguardando
convocação
ME/EPP

09/11/2020
14:18:48 Aguardando Convocação ME/EPP.

Início do
desempate

09/11/2020
14:18:49 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance Expirado

09/11/2020
14:24:34

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:24:34 de 09/11/2020. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
36.634.511/0001-02.

Encerrado 09/11/2020
14:24:34 Item encerrado.

Aceite 09/11/2020
14:37:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, pelo melhor lance de R$ 32.000,0000 e
com valor negociado a R$ 29.443,3300. Motivo: valor negociado em sessão.

Habilitado 09/11/2020
14:47:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 06/11/2020
11:11:51

Bom dia Srs. licitantes estamos abrindo nosso certame neste momento. Favor
mantenham-se logados

Pregoeiro 06/11/2020 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



11:13:46
Pregoeiro 06/11/2020

13:39:29
Boa tarde Srs. licitantes, em razão de problemas com a conexão, e com o tempo que

ficamos sem conseguir operar o sistema, estamos suspendendo o mesmo.
Pregoeiro 06/11/2020

13:40:09
O presente certame será reaberto dia 09/11/2020 às 14:00 hrs

Pregoeiro 09/11/2020
14:17:09

Boa tarde, senhores licitantes!

Pregoeiro 09/11/2020
14:17:51

nesse momento estamos reabrindo nossa sessão, por favor fiquem online.

Pregoeiro 09/11/2020
14:18:48

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 09/11/2020
14:18:48

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa 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 09/11/2020

14:18:49
O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 09/11/2020
14:18:49

Sr. Fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.634.511/0001-02
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 até às 14:23:49 do dia 09/11/2020.
Acesse a fase de lance.

Sistema 09/11/2020
14:24:34

O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:24:34 de 09/11/2020. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALIANCA COMERCIO E SERVICOS

LTDA, CPF/CNPJ 36.634.511/0001-02.
Sistema 09/11/2020

14:24:34
O item 1 está encerrado.

Sistema 09/11/2020
14:24:34

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 09/11/2020

14:30:40
Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - Boa tarde,

senhor licitante. Identificamos que proposta ofertada para o item, encontra se acima do
valor orçado pela administração, tendo como valor ofertado pela empresa e de R$

32.000,00 e o valor orçado pela administração e de R$ 29.443,33.
12.965.774/0001-

36
09/11/2020
14:31:52

oi Boa tarde ! sim podemos chegar no valor de r$ 29.443,33

Pregoeiro 09/11/2020
14:34:29

Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - Obrigada por
chegar ao valor orçado pela nossa administração, vamos dar seguimento ao nosso

certame.
12.965.774/0001-

36
09/11/2020
14:38:55

ok,

Sistema 09/11/2020
14:47:03

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 09/11/2020
14:47:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2020 às
15:10:00.

Pregoeiro 09/11/2020
16:42:56

Senhores licitantes, informamos que vamos encerrar nossa sessão!.

Pregoeiro 09/11/2020
16:43:50

Informamos ainda que o processo vai ser adjudicado e encaminhado para adjudicação.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 09/11/2020
14:47:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

09/11/2020
14:47:55

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2020 às
15:10:00.

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 16:44 horas do dia 09 de novembro de
2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 



ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 
Pregoeiro Oficial

ANTONIO AUGUSTO FERREIRA NUNES
Equipe de Apoio
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