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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

996612.92019 .15673 .4420 .7365426526

conselho regional de contabilidade do para - crc-pa

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2019 

Às 10:02 horas do dia 03 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2018 de 31/08/2018, 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 14/2019, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 03 (três) veículos automotores de passageiros, sendo: 02 (dois) tipo
hatch, zero quilometro 04 (quatro) portas, com motorização mínima 1.3 e o outro veículo tipo Sedan Executivo zero quilometro,
04 (quatro) portas, com motorização no mínimo 1.6, para atender as necessidades do CRCPA, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. 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: VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO
Descrição Complementar: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes especificações
mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na cor preta; e) Motor
do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência de no mínimo; 111 CV
(gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de freios a disco, com sistema
de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica
nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n)
Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q)
Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de
carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm
do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acess
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 73.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 58.849,9900 .

Item: 2
Descrição: VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO
Descrição Complementar: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes especificações mínimas: a)Veículo
0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor preta;e)Motor do veiculo movido a
gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV
(álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS; i)Suspensão original de fábrica;
j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de fábrica.o)Volante com regulagem de altura
p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou
15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos
dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios
obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de
segurança de três pont
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 53.688,7500 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3
Descrição: VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO
Descrição Complementar: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes especificações mínimas: a)Veículo
0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor preta;e)Motor do veiculo movido a
gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV
(álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS; i)Suspensão original de fábrica;
j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de fábrica.o)Volante com regulagem de altura
p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou
15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos
dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios
obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de
segurança de três pont
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 53.688,7500 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
28.515.824/0001-13 ARTHA

EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

Sim Sim 1 R$ 68.000,0000 R$ 68.000,0000 02/07/2019
17:28:22

Marca: Logan 1.6 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: Expression 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas
laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio;
chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro,
pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos
pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo deverá ser entregue
devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA ( Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com placas da cidade de
Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do
Pará. x) Garantia e assistência técnica do veiculo de no mínimo 36 meses; Possuir conce

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO E
LOGISTICA EIRELI

Sim Sim 1 R$ 68.000,0000 R$ 68.000,0000 02/07/2019
17:45:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: LOGAN 1.6 16V EXPRESSION 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM
TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 02/07/2019
17:48:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: LOGAN 1.6 16V EXPRESSION 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros;

12.965.774/0001-36 AUTO 4X4 SERVICO
E COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA

Sim Não 1 R$ 72.000,0000 R$ 72.000,0000 02/07/2019
15:42:37

Marca: volksvagen 
Fabricante: volksvagen 
Modelo / Versão: voyage 1.6 MSI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas
laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro domeio;
chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro,
pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos
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pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo deverá ser entregue
devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA ( Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com placas da cidade de
Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do
Pará. x) Garantia e assistência técnica do veiculo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária autorizada pela fábrica
na cidade de Belém/PA.

83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA
SOLUCAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 75.000,0000 R$ 75.000,0000 29/06/2019
21:51:03

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN DO BRASIL 
Modelo / Versão: VERSA S 1.6 FLEX 4 PORTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Marca: NISSAN, Modelo: VERSA S 1.6 FLEX 4 PORTAS; Ano / Modelo
mínimo 2019/2019; Quatro portas; Veículo na cor PRETA; Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível),
com motorização no mínimo 1.6, com potência de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool); Cambio manual de 6
marchas, sendo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré; Tração dianteira; Sistema de freios a disco,
com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; Suspensão original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava
elétrica nas quatro portas de fábrica; Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; Ar condicionado de
fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica; Volante com regulagem de altura; Vidros elétricos dianteiros e traseiros;
Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15; Capacidade de volume de
carga no porta malas de no mínimo de 460 Lts; Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. Película Insufilm
do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros. Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos
bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos
dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de
tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos
os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. Veículo será entregue
devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com placas da cidade de
Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do
Pará. Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária autorizada pela fábrica na
cidade de Belém/PA e demais especificações e condições na forma do edital.

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 75.500,0000 R$ 75.500,0000 02/07/2019
18:31:47

Marca: COBALT 1.8 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COBALT 1.8-CHEVROLET-Veículo tipo SEDAN executivo automotor de
passageiros com as seguintes especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c)
Quatro portas; d) Veiculo na cor preta; Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização
1.8, com potência de ; 106 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h)
Sistema de freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j)
Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na
concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com
regulagem de altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r)
Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de 563 lts.

09.396.156/0001-08 POSITIVA -
COMERCIO E
SERVICOS
LICITATORIOS -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 82.560,0000 R$ 82.560,0000 03/07/2019
09:40:22

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: LOGAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acessórios.

18.548.319/0001-11 MONACO VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 03/07/2019
09:04:05

Marca: Fiat Automóveis 
Fabricante: FCA – Fiat Chrysler Automobiles 
Modelo / Versão: CRONOS PRECISION 1.8 FLEX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Ano / Modelo mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veiculo na cor preta;
Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência de no
mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). Cambio manual de 6 marchas. Tração dianteira; Sistema de freios a disco,
com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; Suspensão original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava
elétrica nas quatro portas de fábrica. Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; Ar condicionado de
fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. Volante com regulagem de altura. Vidros elétricos dianteiros e traseiros.
Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. Capacidade de volume de
carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. Película Insufilm do
modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros. Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos
bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos
dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de
tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos
os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. Por se tratar de uma
Autarquia Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA ( Licenciado e Emplacado,
com o lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em
nome do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Garantia e assistência técnica do veiculo de no mínimo 36 meses;
Possuir concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 02/07/2019
20:47:47
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Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT BRASIL 
Modelo / Versão: LOGAN 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acess

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIAL
LTDA

Sim Não 1 R$ 125.000,0000 R$ 125.000,0000 03/07/2019
07:55:39

Marca: citroen 
Fabricante: CITROEN 
Modelo / Versão: C4 LOUNGE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas
laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do

28.739.782/0001-02 TRIUNFO
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 03/07/2019
09:49:24

Marca: fiat 
Fabricante: fiat 
Modelo / Versão: fiat 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo SEDAN executivo automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano / Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização no mínimo 1.6, com potência
de no mínimo; 111 CV (gasolina) e 111 CV (álcool). f) Cambio manual de 6 marchas. g) Tração dianteira; h) Sistema de
freios a disco, com sistema de antitravamento (ABS) nas quatro rodas; i) Suspensão original de fábrica; j) Forração
interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l) Alarme de fabrica ou instalado na concessionária
autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de
altura. p) Vidros elétricos dianteiros e traseiros. q) Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; r) Rodas de ferro
ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 460 lts. t) Air bag duplo
para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros.
v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas
laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro domeio;
chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro,
pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos
pelo CONTRAN que não foram especificados.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000 28.739.782/0001-02 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 125.000,0000 20.538.689/0001-10 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 100.000,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 90.000,0000 18.548.319/0001-11 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 82.560,0000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 75.500,0000 03.935.826/0001-30 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 75.000,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 72.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 70.000,0000 07.488.946/0001-98 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 68.000,0000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 68.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 67.990,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:15:01:570
R$ 71.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:18:47:507
R$ 67.980,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:38:20:617
R$ 67.950,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:51:37:873
R$ 67.945,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:55:53:313
R$ 67.950,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:55:56:313
R$ 67.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:56:09:093
R$ 67.899,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:56:41:330
R$ 67.900,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:56:49:270
R$ 67.800,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:56:55:537
R$ 67.799,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:03:600
R$ 67.790,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:21:193
R$ 67.789,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:24:210
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R$ 67.890,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:57:28:053
R$ 67.799,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:57:42:507
R$ 67.700,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:54:290
R$ 67.788,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:58:13:320
R$ 67.699,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:13:337
R$ 67.600,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:20:697
R$ 67.599,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:33:667
R$ 67.690,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:58:38:747
R$ 67.450,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:53:213
R$ 67.449,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:56:510
R$ 67.449,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:59:08:310
R$ 67.400,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:59:17:030
R$ 67.590,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:59:19:310
R$ 67.399,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:59:21:857
R$ 67.400,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:59:24:513
R$ 67.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:59:54:530
R$ 66.999,6100 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:59:58:750
R$ 66.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:00:28:283
R$ 65.999,3000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:00:31:673
R$ 65.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:00:54:880
R$ 65.899,4700 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:00:57:910
R$ 66.800,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:01:01:707
R$ 65.990,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 11:01:02:083
R$ 65.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:01:16:880
R$ 64.998,7200 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:01:20:553
R$ 64.990,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 11:01:34:443
R$ 64.989,2300 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:01:40:773
R$ 64.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:01:49:117
R$ 64.899,5800 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:02:00:853
R$ 64.995,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:02:01:587
R$ 65.899,4000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 11:02:07:383
R$ 64.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:02:15:260
R$ 63.999,5600 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:02:21:090
R$ 63.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:02:53:653
R$ 62.999,0500 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:02:59:077
R$ 62.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:03:18:373
R$ 62.899,6900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:03:25:733
R$ 62.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:03:45:610
R$ 62.498,2600 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:03:49:813
R$ 62.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:04:08:940
R$ 61.998,6200 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:04:13:893
R$ 61.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:04:40:690
R$ 61.498,2300 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:04:44:037
R$ 60.000,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:04:53:443
R$ 65.820,0000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 11:05:05:583
R$ 59.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:05:10:647
R$ 59.999,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:05:17:600
R$ 59.500,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:05:37:133
R$ 59.490,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:06:05:853
R$ 59.200,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:06:16:417
R$ 59.489,0000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:06:21:150
R$ 59.000,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:06:49:327
R$ 59.199,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:06:54:060
R$ 58.999,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:07:18:843
R$ 58.850,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 11:07:32:640
R$ 58.849,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:19:30:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/07/2019
10:13:46 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

03/07/2019
10:46:39 Batida iminente. Data/hora iminência: 03/07/2019 10:56:39.
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Encerrado 03/07/2019
11:20:03

Item encerrado

Aceite 03/07/2019
11:34:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.553.526/0001-31, pelo melhor lance de R$ 58.849,9900.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/07/2019
11:35:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.553.526/0001-31.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

03/07/2019
12:27:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E
LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.553.526/0001-31.

Habilitado 04/07/2019
11:08:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
- CNPJ/CPF: 22.553.526/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
28.515.824/0001-13 ARTHA

EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

Sim Sim 1 R$ 59.000,0000 R$ 59.000,0000 02/07/2019
17:28:22

Marca: Sandero 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: 1.6 expression 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros,
exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para
sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia
Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o
lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO E
LOGISTICA EIRELI

Sim Sim 1 R$ 62.000,0000 R$ 62.000,0000 02/07/2019
17:45:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios:

83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA
SOLUCAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 65.000,0000 R$ 65.000,0000 29/06/2019
21:51:03

Marca: VOLKSWAGEN 
Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL 
Modelo / Versão: GOL 1.6 FLEX 4 PORTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.6 FLEX 4 PORTAS; Ano/Modelo
mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veículo na cor preta; Motor do veículo movido a gasolina e álcool (bi- combustível),
com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool); Câmbio manual de 06
marchas, sendo 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão original
de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica; Alarme de fabrica ou instalado na
concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica; Volante com regulagem de
altura; Vidros e travas elétricos; Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14
ou 15; Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts; Air bag duplo para os ocupantes dos
bancos dianteiros; Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros; Equipamentos e
acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro
portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave
reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de
Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram
especificados. Veículo será entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre
de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA e demais especificações e condições na forma do edital.

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM
TECNOLOGIA E

Sim Sim 1 R$ 65.000,0000 R$ 65.000,0000 02/07/2019
17:48:50
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EQUIPAMENTOS
EIRELI
Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 65.500,0000 R$ 65.500,0000 02/07/2019
18:31:47

Marca: PRISMA 1.4 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRISMA 1.4-CHEVROLET-Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com
as seguintes especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Ano/Modelo mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização 1.4, com potência de 98 CV
(gasolina) e 104 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão
original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. Alarme de fabrica ou instalado
na concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; e demais itens do edital.

12.965.774/0001-36 AUTO 4X4 SERVICO
E COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA

Sim Não 1 R$ 67.500,0000 R$ 67.500,0000 02/07/2019
15:42:37

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança detrês pontos dianteiros e traseiros, exceto
no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do
motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos
de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo
deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com
placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de
Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária
autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIAL
LTDA

Sim Não 1 R$ 68.000,0000 R$ 68.000,0000 03/07/2019
07:55:39

Marca: citroen 
Fabricante: CITROEN 
Modelo / Versão: C3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros,
exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para
sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia
Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o
lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

09.396.156/0001-08 POSITIVA -
COMERCIO E
SERVICOS
LICITATORIOS -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 69.890,0000 R$ 69.890,0000 03/07/2019
09:40:22

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a)Veículo 0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor
preta;e)Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no
mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS;
i)Suspensão original de fábrica; j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de
fabrica ou instalado na concessionária autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de
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fábrica.o)Volante com regulagem de altura p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco)
passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de
270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por
lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra
de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontas.

18.548.319/0001-11 MONACO VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 03/07/2019
09:04:05

Marca: Fiat Automóveis 
Fabricante: FCA – Fiat Chrysler Automobiles 
Modelo / Versão: Uno Way 1.3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Ano/Modelo mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veiculo na cor preta;
Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo;
98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). Cambio manual de 06 marchas; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão
original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. Alarme de fabrica ou instalado
na concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. Volante com regulagem
de altura. Vidros e travas elétricos; Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14
ou 15. Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts. Air bag duplo para os ocupantes dos
bancos dianteiros. Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros. Equipamentos e
acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro
portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave
reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de
Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram
especificados. Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao
DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo
Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Garantia e assistência técnica
do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 02/07/2019
20:47:47

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT BRASIL 
Modelo / Versão: SANDERO EXPRESSION 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a)Veículo 0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor
preta;e)Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no
mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS;
i)Suspensão original de fábrica; j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de
fabrica ou instalado na concessionária autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de
fábrica.o)Volante com regulagem de altura p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco)
passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de
270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por
lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra
de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pont

28.739.782/0001-02 TRIUNFO
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 03/07/2019
09:49:24

Marca: fiat 
Fabricante: fiat 
Modelo / Versão: fiat 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 28.739.782/0001-02 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 100.000,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 70.000,0000 18.548.319/0001-11 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 69.890,0000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 68.000,0000 20.538.689/0001-10 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 67.500,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.500,0000 03.935.826/0001-30 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.000,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.000,0000 07.488.946/0001-98 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 62.000,0000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 59.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 66.500,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:19:06:880
R$ 66.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:40:13:217
R$ 65.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:41:29:723
R$ 60.000,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:56:22:033
R$ 58.999,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:56:41:487
R$ 58.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:04:020
R$ 58.899,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:07:050
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R$ 58.850,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:31:850
R$ 58.849,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:35:070
R$ 58.800,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:13:320
R$ 58.799,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:17:603
R$ 58.600,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:44:353
R$ 58.599,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:48:777
R$ 58.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:59:16:577
R$ 58.499,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:59:19:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/07/2019
10:15:13 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

03/07/2019
10:46:39 Batida iminente. Data/hora iminência: 03/07/2019 10:56:39.

Encerrado 03/07/2019
11:00:07 Item encerrado

Recusa 03/07/2019
15:25:19

Recusa da proposta. Fornecedor: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:
22.553.526/0001-31, pelo melhor lance de R$ 58.499,9900. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
15:34:20

Recusa da proposta. Fornecedor: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13, pelo melhor lance de R$ 58.500,0000. Motivo: A empresa não
apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
15:42:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.577.266/0001-55, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
15:50:59

Recusa da proposta. Fornecedor: PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 83.356.071/0001-59, pelo
melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor
estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
15:58:25

Recusa da proposta. Fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.488.946/0001-98, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
16:08:25

Recusa da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não
apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
16:15:47

Recusa da proposta. Fornecedor: PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.935.826/0001-30, pelo melhor
lance de R$ 65.500,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 03/07/2019
16:24:48

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10, pelo melhor
lance de R$ 68.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 03/07/2019
16:33:01

Recusa da proposta. Fornecedor: POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
09.396.156/0001-08, pelo melhor lance de R$ 69.890,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
16:42:20

Recusa da proposta. Fornecedor: MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11, pelo melhor
lance de R$ 70.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 03/07/2019
16:49:25

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.739.782/0001-
02, pelo melhor lance de R$ 400.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao
valor estimado pelo órgão.

Cancelado na
aceitação

03/07/2019
16:51:42

Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido as propostas apresentadas não terem
atingidos o valor estimado para contratação.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - VIDRO - VEICULO AUTOMOTIVO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
28.515.824/0001-13 ARTHA

EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

Sim Sim 1 R$ 59.000,0000 R$ 59.000,0000 02/07/2019
17:28:22

Marca: Sandero 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: 1.6 Expression 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
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(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros,
exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para
sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia
Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o
lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO E
LOGISTICA EIRELI

Sim Sim 1 R$ 62.000,0000 R$ 62.000,0000 02/07/2019
17:45:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios:

83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA
SOLUCAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 65.000,0000 R$ 65.000,0000 29/06/2019
21:51:03

Marca: VOLKSWAGEN 
Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL 
Modelo / Versão: GOL 1.6 FLEX 4 PORTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.6 FLEX 4 PORTAS; Ano/Modelo
mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veículo na cor preta; Motor do veículo movido a gasolina e álcool (bi- combustível),
com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool); Câmbio manual de 06
marchas, sendo 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão original
de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica; Alarme de fabrica ou instalado na
concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica; Volante com regulagem de
altura; Vidros e travas elétricos; Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14
ou 15; Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts; Air bag duplo para os ocupantes dos
bancos dianteiros; Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros; Equipamentos e
acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro
portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave
reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de
Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram
especificados. Veículo será entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre
de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA e demais especificações e condições na forma do edital.

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM
TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 65.000,0000 R$ 65.000,0000 02/07/2019
17:48:50

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 65.500,0000 R$ 65.500,0000 02/07/2019
18:31:47

Marca: PRISMA 1.4 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: 2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRISMA 1.4-CHEVROLET-Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com
as seguintes especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Ano/Modelo mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização 1.4, com potência de 98 CV
(gasolina) e 104 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão
original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. Alarme de fabrica ou instalado
na concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; e demais itens do edital.

12.965.774/0001-36 AUTO 4X4 SERVICO
E COMERCIO DE
PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA

Sim Não 1 R$ 67.500,0000 R$ 67.500,0000 02/07/2019
15:42:37

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
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no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança detrês pontos dianteiros e traseiros, exceto
no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do
motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos
de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo
deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com
placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de
Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária
autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIAL
LTDA

Sim Não 1 R$ 68.000,0000 R$ 68.000,0000 03/07/2019
07:55:39

Marca: CITROEN 
Fabricante: CITROEN 
Modelo / Versão: C3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros. v) Equipamentos e acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros,
exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para
sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram especificados. w) Por se tratar de uma Autarquia
Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o
lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do
Conselho Regional de Contabilidade do Pará. x) Garantia e assistência técnica do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir
concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

09.396.156/0001-08 POSITIVA -
COMERCIO E
SERVICOS
LICITATORIOS -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 69.890,0000 R$ 69.890,0000 03/07/2019
09:40:23

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: SANDERO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a)Veículo 0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor
preta;e)Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no
mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS;
i)Suspensão original de fábrica; j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de
fabrica ou instalado na concessionária autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de
fábrica.o)Volante com regulagem de altura p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco)
passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de
270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por
lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra
de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pontas.

18.548.319/0001-11 MONACO VEICULOS
LTDA

Não Não 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 03/07/2019
09:04:05

Marca: Fiat Automóveis 
Fabricante: FCA – Fiat Chrysler Automobiles 
Modelo / Versão: Uno Way 1.3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: Veículo 0 km (zero Km); Ano/Modelo mínimo 2019/2019. Quatro portas; Veiculo na cor preta;
Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no mínimo;
98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). Cambio manual de 06 marchas; Tração dianteira; Sistema de freios ABS. Suspensão
original de fábrica; Forração interna de fábrica; Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. Alarme de fabrica ou instalado
na concessionária autorizada; Ar condicionado de fábrica; Direção hidráulica ou elétrica de fábrica. Volante com regulagem
de altura. Vidros e travas elétricos; Capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros; Rodas de ferro ou liga leve aro 14
ou 15. Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de 270 lts. Air bag duplo para os ocupantes dos
bancos dianteiros. Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por lei em todos os vidros. Equipamentos e
acessórios obrigatórios: Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra de proteção nas laterais das quatro
portas; cinto de segurança de três pontos dianteiros e traseiros, exceto no banco traseiro do meio; chave de rodas; chave
reserva, extintor de incêndio, jogo de tapetes de borracha; para sol do motorista e passageiro, pneu e estepe; protetor de
Carter; triângulo sinalizador e todos os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN que não foram
especificados. Por se tratar de uma Autarquia Federal, o veiculo deverá ser entregue devidamente regularizado junto ao
DETRAN/PA (Licenciado e Emplacado, com o lacre de placa) com placas da cidade de Belém/PA de cor branca (veiculo
Oficial) com isenção total de IPVA, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Garantia e assistência técnica
do veículo de no mínimo 36 meses; Possuir concessionária autorizada pela fábrica na cidade de Belém/PA.

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 02/07/2019
20:47:47

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT BRASIL 
Modelo / Versão: SANDERO EXPRESSION 1.6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a)Veículo 0 km (zero Km);b)Ano/Modelo mínimo 2019/2019;c)Quatro portas;d)Veiculo na cor
preta;e)Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi-combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de no
mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool).f)Cambio manual de 06 marchas;g)Tração dianteira;h)Sistema de freios ABS;
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i)Suspensão original de fábrica; j)Forração interna de fábrica;k)Trava elétrica nas quatro portas de fábrica.l)Alarme de
fabrica ou instalado na concessionária autorizada;m)Ar condicionado de fábrica;n)Direção hidráulica ou elétrica de
fábrica.o)Volante com regulagem de altura p)Vidros e travas elétricos; q)Capacidade de transporte de 05 (cinco)
passageiros;r)Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15.s)Capacidade de volume de carga no porta malas de no mínimo de
270 lts.t)Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros.u)Película Insufilm do modelo mais escuro permitida por
lei em todos os vidros.v)Equipamentos e acessórios obrigatórios:Apoio de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; barra
de proteção nas laterais das quatro portas; cinto de segurança de três pont

28.739.782/0001-02 TRIUNFO
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 03/07/2019
09:49:24

Marca: fiat 
Fabricante: fiat 
Modelo / Versão: fiat 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Hatch automotor de passageiros com as seguintes
especificações mínimas: a) Veículo 0 km (zero Km); b) Ano/Modelo mínimo 2019/2019. c) Quatro portas; d) Veiculo na
cor preta; e) Motor do veiculo movido a gasolina e álcool (bi- combustível), com motorização mínima 1.3, com potência de
no mínimo; 98 CV (gasolina) e 88 CV (álcool). f) Cambio manual de 06 marchas; g) Tração dianteira; h) Sistema de freios
ABS. i) Suspensão original de fábrica; j) Forração interna de fábrica; k) Trava elétrica nas quatro portas de fábrica. l)
Alarme de fabrica ou instalado na concessionária autorizada; m) Ar condicionado de fábrica; n) Direção hidráulica ou
elétrica de fábrica. o) Volante com regulagem de altura. p) Vidros e travas elétricos; q) Capacidade de transporte de 05
(cinco) passageiros; r) Rodas de ferro ou liga leve aro 14 ou 15. s) Capacidade de volume de carga no porta malas de no
mínimo de 270 lts. t) Air bag duplo para os ocupantes dos bancos dianteiros. u) Película Insufilm do modelo mais escuro
permitida por lei em todos os vidros.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 28.739.782/0001-02 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 100.000,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 70.000,0000 18.548.319/0001-11 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 69.890,0000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 68.000,0000 20.538.689/0001-10 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 67.500,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.500,0000 03.935.826/0001-30 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.000,0000 83.356.071/0001-59 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 65.000,0000 07.488.946/0001-98 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 62.000,0000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 59.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:02:09:157
R$ 66.500,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:19:27:320
R$ 66.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:40:29:093
R$ 65.000,0000 12.965.774/0001-36 03/07/2019 10:42:34:540
R$ 60.000,0000 10.577.266/0001-55 03/07/2019 10:56:36:610
R$ 58.999,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:56:41:363
R$ 58.900,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:11:443
R$ 58.899,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:17:007
R$ 58.850,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:57:39:257
R$ 58.849,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:57:42:303
R$ 58.800,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:04:570
R$ 58.799,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:13:320
R$ 58.700,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:58:34:853
R$ 58.699,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:58:40:073
R$ 58.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 10:59:07:200
R$ 58.499,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 10:59:12:263
R$ 58.400,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:00:19:017
R$ 58.398,6600 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:00:22:847
R$ 58.300,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:00:45:910
R$ 58.298,5000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:00:52:270
R$ 58.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:01:26:413
R$ 57.998,3700 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:01:29:663
R$ 57.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:01:59:227
R$ 57.499,3000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:02:02:273
R$ 57.000,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:02:21:963
R$ 56.998,2000 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:02:59:170
R$ 56.500,0000 28.515.824/0001-13 03/07/2019 11:03:27:093
R$ 62.200,0000 09.396.156/0001-08 03/07/2019 11:05:18:583
R$ 56.499,9900 22.553.526/0001-31 03/07/2019 11:05:34:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/07/2019
10:15:26 Item aberto.
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Iminência de
Encerramento

03/07/2019
10:46:39

Batida iminente. Data/hora iminência: 03/07/2019 10:56:39.

Encerrado 03/07/2019
11:05:46 Item encerrado

Recusa 03/07/2019
17:00:01

Recusa da proposta. Fornecedor: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:
22.553.526/0001-31, pelo melhor lance de R$ 56.499,9900. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 03/07/2019
17:06:01

Recusa da proposta. Fornecedor: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.515.824/0001-13, pelo melhor lance de R$ 56.500,0000. Motivo: A empresa não
apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
09:54:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.577.266/0001-55, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
10:02:33

Recusa da proposta. Fornecedor: POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
09.396.156/0001-08, pelo melhor lance de R$ 62.200,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
10:10:13

Recusa da proposta. Fornecedor: PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 83.356.071/0001-59, pelo
melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor
estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
10:17:15

Recusa da proposta. Fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.488.946/0001-98, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta
equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
10:25:46

Recusa da proposta. Fornecedor: AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.965.774/0001-36, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000. Motivo: A empresa não
apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo órgão.

Recusa 04/07/2019
10:32:30

Recusa da proposta. Fornecedor: PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.935.826/0001-30, pelo melhor
lance de R$ 65.500,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 04/07/2019
10:39:38

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10, pelo melhor
lance de R$ 68.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 04/07/2019
10:46:40

Recusa da proposta. Fornecedor: MONACO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.548.319/0001-11, pelo melhor
lance de R$ 70.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao valor estimado pelo
órgão.

Recusa 04/07/2019
10:52:42

Recusa da proposta. Fornecedor: TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.739.782/0001-
02, pelo melhor lance de R$ 400.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou proposta equivalente ao
valor estimado pelo órgão.

Cancelado na
aceitação

04/07/2019
11:00:48

Item cancelado na aceitação. Motivo: O item será cancelado devido as empresas não terem apresentado
propostas de acordo com o valor estimado na licitação.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 03/07/2019
10:03:07

Bom dia a todos!

Pregoeiro 03/07/2019
10:04:03

Antes de iniciarmos o presente pregão, passaremos algumas informações relevantes:

Pregoeiro 03/07/2019
10:04:18

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão

Pregoeiro 03/07/2019
10:04:37

Aquele licitante que não mantiver a sua proposta ou deixar de entregar a documentação
exigida, ainda que parcialmente, passará por um processo de sanção nos termos da

legislação vigente.
Pregoeiro 03/07/2019

10:04:57
Como condição de participação, todos declararam conformidade com as exigências do edital,

bem como que atendem plenamente aos requisitos de habilitação.
Pregoeiro 03/07/2019

10:05:14
Diante de tais declarações, o não cumprimento das exigências previstas no edital, ainda que
parcialmente, poderá ensejar sanções administrativas, nos termos do Acórdão TCU 754/2015

– Plenário, cujo comando normativo transcrevemos em seguida:
Pregoeiro 03/07/2019

10:05:29
“9.5.1. orientem os gestores das áreas responsáveis por conduzir licitações, inclusive os dos
órgãos sob seu controle de atuação administrativa e financeira, para que autuem processo

administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alertem-nos de que tal dispositivo tem
caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si...

Pregoeiro 03/07/2019
10:05:49

... mas também ao procedimento licitatório e a execução da avença”

Pregoeiro 03/07/2019
10:06:03

O CRCPA exigirá o fiel cumprimento do contrato durante a execução dos serviços, sob pena
de aplicação das penalidades previstas em lei. Apresentem lances CONSCIENTES E

CONDIZENTES com o objeto da presente licitação.
Pregoeiro 03/07/2019

10:06:26
Aquele licitante que não mantiver a sua proposta ou deixar de entregar a documentação

exigida, ainda que parcialmente, passará por um processo de sanção nos termos da
legislação vigente.

Pregoeiro 03/07/2019
10:07:05

Após a conclusão da etapa de lances, permaneçam logados no sistema, visando acompanhar
as mensagens e os atos praticados pelo pregoeiro.
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Pregoeiro 03/07/2019
10:07:24

Em poucos instantes daremos início à etapa competitiva do presente pregão.

Pregoeiro 03/07/2019
10:07:42

Aguardem enquanto checamos as propostas lançadas.

Sistema 03/07/2019
10:13:46

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 03/07/2019
10:17:02

Aberta a etapa competitiva! Apresentem seus lances!

Pregoeiro 03/07/2019
10:21:48

Prezados a disputa está muito fraca.

Pregoeiro 03/07/2019
10:24:01

Lembro a todos que aquele licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de entregar a
documentação exigida, ainda que parcialmente, poderá sofrer sanções nos termos da

legislação vigente.
Pregoeiro 03/07/2019

10:24:45
Sr. Licitantes favor enviar os seus lances. A disputa está muito fraca

Pregoeiro 03/07/2019
10:27:08

Podemos entra a qualquer momento em tempo de iminência

Pregoeiro 03/07/2019
10:33:22

A disputa está fraca. Não deixe a sua melhor oferta para o final.

Pregoeiro 03/07/2019
10:41:54

Será dado mais 3 minutos para melhorarem os lances. Logo o termino desse tempo iremos
encerrar os itens e entraremos em tempo de eminência.

Sistema 03/07/2019
10:46:39

O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:56 de 03/07/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 03/07/2019
11:20:11

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

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 03/07/2019

11:35:10
Senhor fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:

22.553.526/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 03/07/2019

11:40:40
Para INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - Sr. Licitante, está aberto o prazo para o

envio da proposta e documentação de habilitação. Conforme item 7.8 do Edital.
Sistema 03/07/2019

12:27:26
Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:

22.553.526/0001-31, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 03/07/2019

14:45:09
Para INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - Sr. Licitante, irei encaminhar para a

Equipe de Planejamento a Proposta para analise das descrições do Item nº 01.
Pregoeiro 03/07/2019

15:16:08
Para INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado
para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5

minutos para manifestação
Pregoeiro 03/07/2019

15:27:13
Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante
o valor estimado para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao

valor informado? 5 minutos para manifestação
Pregoeiro 03/07/2019

15:35:00
Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado
para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5

minutos para manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019

15:43:19
Para PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado para o item

nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos
para manifestação

Pregoeiro 03/07/2019
15:51:46

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o valor
estimado para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor

informado? 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019

16:00:13
Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - Boa tarde! Sr.
licitante o valor estimado para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como

chegar ao valor informado? 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019

16:09:21
Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 02 é

de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para
manifestação.

Pregoeiro 03/07/2019
16:16:57

Para TRIASA COMERCIAL LTDA - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 02 é
de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para

manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019

16:26:16
Para POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o

valor estimado para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao
valor informado? 5 minutos para manifestação.

Pregoeiro 03/07/2019
16:33:36

Para MONACO VEICULOS LTDA - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 02 é
de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para

manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019

16:42:55
Para TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado

para o item nº 02 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5
minutos para manifestação.

Sistema 03/07/2019
16:51:43

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 03/07/2019
16:53:22

Para INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante o valor estimado
para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5

minutos para manifestação
Pregoeiro 03/07/2019

17:00:43
Para ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - Boa tarde! Sr. licitante
o valor estimado para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao

valor informado? 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro 03/07/2019 A sessão será suspensa devido ao horário de expediente que vai até as 17hs, retornando
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17:06:12 amanhã dia 04/07/19 as 09:30 hs.
Pregoeiro 04/07/2019

09:34:33
Bom dia Sr (s) iremos reiniciar a sessão.

Pregoeiro 04/07/2019
09:47:56

Para ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado
para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5

minutos para manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

09:56:16
Para POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI - Bom dia! Sr. licitante o
valor estimado para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao

valor informado? 5 minutos para manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

10:03:43
Para PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado para o item
nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos

para manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

10:11:01
Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia! Sr. licitante o valor
estimado para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor

informado? 5 minutos para manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

10:19:01
Para AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - Bom dia! Sr.

licitante o valor estimado para o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como
chegar ao valor informado? 5 minutos para manifestação

Pregoeiro 04/07/2019
10:26:17

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 03 é de
R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para

manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

10:33:27
Para TRIASA COMERCIAL LTDA - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 03 é

de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para
manifestação

Pregoeiro 04/07/2019
10:40:16

Para MONACO VEICULOS LTDA - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado para o item nº 03 é
de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5 minutos para

manifestação
Pregoeiro 04/07/2019

10:47:26
Para TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Bom dia! Sr. licitante o valor estimado para

o item nº 03 é de R$ 53.688,75. Essa empresa tem como chegar ao valor informado? 5
minutos para manifestação

Pregoeiro 04/07/2019
11:09:03

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/07/2019 às 11:40:00.

Pregoeiro 04/07/2019
11:16:21

Para INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - Sr. Licitante, a sua proposta foi aceita.
Solicito que nos encaminhe a documentação completa nos termos e dentro do prazo

estipulado no item 8.10 do Edital.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 03/07/2019 16:51:43 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

04/07/2019 11:09:03 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/07/2019 às 11:40:00.

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 11:42 horas do dia 04 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO 
Pregoeiro Oficial

ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar   

javascript:self.print()

