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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

11134 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 63.916,5000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

63.916,5000LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA1 0,0000

                                O licitante LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O 
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA pelo valor de R$ 63.916,5000 
(sessenta e três mil novecentos e dezesseis reais e cinqüenta centavos).

ITEM  1 - Automóvel 1.0 Flex - bicombustível (álcool e gasolina), 4 portas, para 5 lugares incluindo o motorista,
cor branca, do ano da aquisição, zero km, completo, com ar-condicionado, freios ABS e EBD, airbag para
motorista e passageiro, alça de segurança no teto para o passageiro, cinto de segurança dianteiro retráteis
com 3 pontos de regulagem de altura, cinto de segurança traseiro lateral com 3 pontos de regulagem de
altura, apoios de cabeça com regulagem de altura, barra de proteção nas portas, faróis de neblina,
limpador/desembaçador do vidro traseiro, banco do motorista ou volante com regulagem de altura, painel de
instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível, para-sol com espelho do lado
do passageiro, tomada de 12v, travas elétricas das portas e vidros dianteiros elétricos, transmissão manual de
5 velocidades, retrovisores externos e maçanetas na cor do veículo, alarme antifurto, rádio com entrada USB,
e equipado com demais itens da Legislação de Trânsito Brasileira.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
-Potência de 70cv (gasolina) e 75cv (álcool);
-Direção Hidráulica ou Elétrica;
-Capacidade do porta-malas de 257 litros com o banco traseiro na posição normal;
-3 cilindros;
-Com no mínimo 01 (um) ano de garantia;
-POSSUIR O SELO CONPET DE EFICIENCIA ENERGETICA VEICULAR, a ser consultado na sessão pública.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 29/07/2021, as 14:30:00, na FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, o 
PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 467 com o objetivo de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - JULGAR OS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 61 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS PARA USO DAS SE-CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE 
E A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

12632 A3D COMERCIO EIRELI CNPJ: 16.561.822/0001-81

12635 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 37.532.344/0001-51

12634 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI CNPJ: 16.850.663/0001-35

12633 LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 73.712.978/0001-50

11134 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 10.459.491/0001-97

12631 TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA CNPJ: 28.090.609/0001-18
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

12631 TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 90.943,5000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

90.943,5000TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA1 0,0000

                                O licitante TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua 
proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA pelo valor de 
R$ 90.943,5000 (noventa mil novecentos e quarenta e três reais e cinqüenta centavos).

ITEM  2 - Automóvel utilitário, no mínimo, 1.3 Flex - bicombustível (álcool e gasolina), cabine dupla, 2 portas,
para 5 lugares incluindo o motorista, cor branca, do ano da aquisição, zero km , completa, com
ar-condicionado com regulagem mecânica, freios ABS e EBD, airbag para motorista e passageiro, alça de
segurança no teto para o passageiro, antena no teto, banco do motorista ou volante com regulagem de altura,
direção hidráulica, ganchos para amarração de carga, barra de apoio para carga no teto, painel de
instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível, para-sol com espelho para o
motorista e para o lado do passageiro, porta revistas no encosto do lado do passageiro, retrovisores com
comando interno reguláveis elétricamente, tampa da caçamba com amortecedor e chave, suspensão elevada,
tomada 12V no console central, travas elétricas das portas e vidros dianteiros elétricos, transmissão manual
de 5 velocidades, , bateria de 220A, retrovisores externos e maçanetas na cor do veículo, piscas-piscas
laterais no espelho retrovisor externo, com alarme antifurto, rádio com entrada USB. Chave estilo canivete.
Alternador trifásico 90 A.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Potência de 100cv (gasolina) e 102cv (álcool);
-Direção Hidráulica ou Elétrica;
-Com no mínimo 01 (um) ano de garantia;
-POSSUIR O SELO CONPET DE EFICIENCIA ENERGETICA VEICULAR, a ser consultado na sessão pública.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

12631 TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 150.249,6500Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

150.249,6500TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA1 0,0000

                                O licitante TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua 
proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas 
para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA pelo valor de 
R$ 150.249,6500 (cento e cinqüenta mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

ITEM  3 - Automóvel utilitário, 4x4, no mínimo, 1.8 a diesel, cabine dupla, com capacidade para até 5
passageiros incluindo o motorista, na cor branca contendo as seguintes características técnicas mínimas:
-Banco do motorista com regulagem de altura;
-Ar-condicionado;
-Controle de tração;
-Tração 4x4;
-Alarme antifurto;
-Computador de bordo;
-Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura;
-Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos;
-Console central com porta-objetos e porta-copos;
-Conta-giros;
-Direção Hidráulica ou elétrica;
-Espelho no para-sol motorista e passageiro;
-Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD;
-Limpador e lavador do vidro dianteiro,
-Desembaçador do vidro traseiro;
-Luz de leitura;
-Motor mínimo 2.0 a diesel;
-Piloto automático com controlador de velocidade;
-Apoios para os pés do motorista, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura;
- Predisposição para rádio (Chicote, 2 alto-falantes nas portas dianteiras, 2 alto-falantes traseiros e Antena)
-Protetor de cárter;
-Retrovisores externos com comando interno mecânico ou elétrico;
-Retrovisores externos na cor do veículo;
-Revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras;
-Rodas + Pneus mínimo R 16;
-Tampa de cobertura do porta-malas;
-Tomada 12V;
-Travas elétricas;
- Tampa traseira;
-Vidros climatizados verdes;
-Vidros elétricos dianteiros e traseiros;
-Volante com regulagem de altura  e  profundidade;
-Válvula antirrefluxo de combustível.

-MOTOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
-Potência (cv): 160;
ALIMENTAÇÃO: Combustível: Diesel
Demais itens e equipamentos  que sejam exigidos por lei.
Garantia geral mínima de 12(doze) meses;

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS     

Página: 4/5

Data: 29/07/2021

Edital de Pregão Presencial Nº 61

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 61/2021

Sobre a documentação dos licitantes: QUANTO AO ITEM:
" Veículo utilitário tipo Van, 2.0 (ou mais)
a diesel, 16 lugares incluindo o motorista,
cor branca, do ano da aquisição,
freios ABS, zero km, completa, com arcondicionado,
air bag do motorista, vidros
elétricos dianteiros, travas elétricas,
teto alto, desembaçador de vidro
traseiro, retrovisores elétricos, banco
do motorista com regulagem de altura,
banco de passageiros reclináveis,
apoio de cabeça nos bancos dianteiros,
cinto de segurança dianteiro laterais
retráteis com regulagem de altura,
conta-giros, desembaçador com ar
quente, freio a disco nas 4 rodas, janela
corrediça 2ª fila, retrovisores externos
e maçanetas na cor do veículo,
alarme antifurto, rádio com entrada
USB e bluetooth, farol de neblina, e
equipado com demais itens da Legislação
de Trânsito Brasileira.
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Potência de 130cv;
-Direção Hidráulica ou Elétrica;"
EM SESSÃO AS EMPRESAS ALEGAM QUE NÃO EXISTE VAN NO MERCADO ATUAL QUE POSSUA JANELA CORREDIÇA NA 2ª FILA, PORÉM
NENHUMA IMPUGNOU DE PRONTO O EDITAL, PORTANTO, CABE RESSALTAR EM ATA QUE NENHUM DOS PARTICIPANTES POSSUI UM
VEÍCULO COM ESTAS CARACTERÍSTICAS, BEM COMO, ATUALMENTE NENHUM VEICULO FABRICADO DE NENHUMA MARCA POSSUI ESTA
CARACTERÍSTICA. CABE ANALISE POR SERVIDOR COMPETENTE ACERCA DESTA CARACTERÍSTICA PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DO
PROCESSO LICITATÓRIO.
MANIFESTAM INTENÇÃO DE RECURSO  AS EMPRESAS TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (12631), A3D COMERCIO EIRELI (12632),
LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (12633) QUANTO Á EMPRESA A3D COMERCIO EIRELI (12632) SER EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E SER REVENDA NAO SENDO CONCESSIONÁRIA. ASSIM, POSSUEM TRES DIAS ÚTEIS PARA INTERPOR AS RAZÕES RECURSAIS.
SEM MAIS ENCERRA-SE A PRESENTE SESSÃO.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

12632 A3D COMERCIO EIRELI 227.951,6500Sim

12633 LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 227.951,6500Sim

12631 TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 227.951,6500Sim

12634 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 218.000,0000Sim

12635 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 215.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

205.000,0000LA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA1 0,0000

199.000,0000TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA1 0,0000

198.900,0000A3D COMERCIO EIRELI1 0,0000

218.000,0000DesistiuJ. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI1 Desistiu

215.000,0000DesistiuFRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.1 Desistiu

205.000,0000DesistiuLA FONTAINE COMERCIO DE VEICULOS LTDA2 Desistiu

199.000,0000DesistiuTREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA2 Desistiu

                                O licitante A3D COMERCIO EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor A3D COMERCIO EIRELI pelo valor de R$ 198.900,0000 (cento e noventa e oito mil e 
novecentos reais).

ITEM  4 - Veículo utilitário tipo Van, 2.0 (ou mais) a diesel, 16 lugares incluindo o motorista, cor branca, do ano
da aquisição, freios ABS, zero km, completa, com ar-condicionado, air bag do motorista, vidros elétricos
dianteiros, travas elétricas, teto alto, desembaçador de vidro traseiro, retrovisores elétricos, banco do
motorista com regulagem de altura, banco de passageiros reclináveis, apoio de cabeça nos bancos dianteiros,
cinto de segurança dianteiro laterais retráteis com regulagem de altura, conta-giros, desembaçador com ar
quente, freio a disco nas 4 rodas, janela corrediça 2ª fila, retrovisores externos e maçanetas na cor do veículo,
alarme antifurto, rádio com entrada USB e bluetooth, farol de neblina, e equipado com demais itens da
Legislação de Trânsito Brasileira.
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Potência de 130cv;
-Direção Hidráulica ou Elétrica;
-Com no mínimo 01 (um) ano de garantia;

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS     

Página: 5/5

Data: 29/07/2021

Edital de Pregão Presencial Nº 61

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 61/2021

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEY BOTTO GUIMARAES FILHO Representante- ..........................................................

ANDRÉ GUSTAVO RAMOS Representante- ..........................................................

RAPHAEL GUIHERME SONNTAG Representante- ..........................................................

JOSE NELSON ROCHA JUNIOR Representante- ..........................................................

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 MARIANA DE SOUZA FERNANDES  Pregoeiro- ..........................................................

 ANGELA PEREIRA  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 KLEBER LEITE  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 LENILDA LUCIA LUCIANO DOS SANTOS  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

 ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA  MEMBRO DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
17:40 horas do dia 29   de  Julho   de   2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

SEM MAIS ENCERRA-SE A PRESENTE SESSÃO.

             


