Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

1 of 4

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=4...

453747.212021 .3286 .4382 .1325738362520

Governo do Estado do Maranhão
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2021 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 78/2021 DPGE/MA de 02/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1366, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de
preços a aquisição eventual e futura de 01 (um) Semirreboque adaptado com instalação, mobiliários e equipamentos adaptados para o
funcionamento da unidade móvel, incluindo o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive garantia,
visando atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme Termo de Referência.. 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: Carreta reboque
Descrição Complementar: O objeto desta licitação é o Registro de Preços para aquisição de 01 (um) SEMIRREBOQUE adaptado com
instalação, mobiliários e equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo o fornecimento e instalação de
todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive garantia, visando atender as demandas do Projeto “Inclusão e Cidadania sobre
Rodas” da DPE/MA , conforme especificações do Termo de Referência, parte integrante do Edital.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.766.069,5200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %
Aceito para: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.757.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Carreta reboque
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

06.311.243/0001-27 EURO TRUCK
IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS
LTDA

ME/EPP Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

R$ 1.766.069,5200

R$ 1.766.069,5200

Data/Hora
Registro
10/01/2022
18:20:13

Marca: PRÓPRIA LICITANTE
Fabricante: PRÓPRIO LICITANTE
Modelo / Versão: PRÓPRIO LICITANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para fornecimento de 01 (um) SEMIRREBOQUE adaptado com
instalação, mobiliários e equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo o fornecimento e instalação de
todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive garantia, visando atender as demandas do Projeto “Inclusão e Cidadania sobre
Rodas” da DPE/MA , conforme especificações do Termo de Referência, parte integrante do Edital. Fornecimento de unidade móvel
de atendimento em veículo Semirreboque 15m, inclusa instalação todos os equipamentos mobiliários e acessórios, de acordo com
as especificações abaixo: Semirreboque furgão de alumínio sobre chassi, com 02 (dois) eixos e suspensão pneumática, projetado
para se deslocar em vias pavimentadas ou não, de topografia plana ou acidentada. Normas aplicadas: O produtos será fabricado
em conformidade com as seguintes normas: ASTM: American Society for Testing and Materials; ABNT: Associação Brasileira de
Normas Técnicas; CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito; CNT: Confederação Nacional do Transporte. Normas de trânsito: O
projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo foram definidos para produtos que cumprem as resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito Brasileiro – CONTRAN, em especial as resoluções 291 e 292, com obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas
pelo órgão competente de forma a eliminar eventual barreira ao registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando
com as taxas porventura cobradas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MÍNIMAS) DO VEÍCULO: Semirreboque furgão de alumínio sobre
chassi, com 02 (dois) eixos e suspensão pneumática, projetado para se deslocar em vias pavimentadas ou não, de topografia
plana ou acidentada. O produto deverá ser fabricado em conformidade com as seguintes normas: ASTM: American Society for
Testing and Materials; ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito; CNT:
Confederação Nacional do Transporte. Normas de Trânsito: O projeto, desenhos, fabricação, preço e prazo deverá ser definido
para produtos que cumprem as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito brasileiro CONTRAN, em especial as resoluções 291 e
292, com obtenção das licenças e autorizações prévias exigidas pelo órgão competente de forma a eliminar eventual barreira ao
registro e licenciamento do veículo, no Brasil, inclusive arcando com as taxas porventura cobradas. Dimensões: Item: 1,
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Compr.(mm): 15.000, Largura(mm): 2.600, Altura Externa(mm): 4.200, Avanço Lateral: Sim, Nº de Eixos: 02 com suspensão
pneumática, Acesso: Plataforma PcD (pessoas com deficiência); 02 Escadas do tipo Removível; uma será instalada para acesso a
Porta PCD quando a mesma não estiver em uso. Especificações técnicas e configurações da base rodante: Estrutura da base
rodante: a. Os materiais adotados para servir como base rodante aplicados nas longarinas, travessas passantes, perfil de
fechamento no contorno, para-choques, mesa e pino-rei, serão compatíveis com a capacidade de carga prevista para carretas
com dois eixos, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC), no mínimo 45.000kg, de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e
padrões da indústria automobilística. As longarinas e travessas de apoio serão em aço estrutural, conforme normas da ASTM e
ABNT. b. Para confecção das travessas de apoio (mãos francesas), perfil de contorno, saias e traseiras, para-lamas tipo concha e
para-choques será utilizado aço estrutural laminado, dobrado a frio. c. A base, em toda sua extensão possuirá um piso de chapa
de aço de 03 (três) mm soldada à mesma, para permitir a melhor fixação de materiais e equipamentos do semirreboque. d. O
semirreboque/baú será confeccionado de maneira apropriada para que o deslocamento possa ser realizado por cavalos mecânicos
rodoviários 4x2. (4 wheels X 2 driven wheels, with 2 wheels per axle, regardless of single or dual tires) e 6x2. Mesa de pino-rei: a)
A mesa de pino-rei será confeccionada em aço estrutural, conforme norma ABNT, ou ASTM, com espessura 08 (oito) mm. O
pino-rei será executado em cromo níquel, forjado, tratado termicamente, dimensionado para as cargas do conjunto, conforme
normas ABNT ou ASTM, e preso à mesa por parafuso de alta resistência. Suportes verticais (patolas / pés de apoio do
semirreboque): a) O semirreboque terá 04 (quatro) suportes verticais (patolas) tipo mecânico de acionamento por eixo manivela
em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado reforçado por braços articulados angulares para assegurar resistência de
qualquer ângulo de estacionamento. b) Os 04 (quatro) suportes verticais (patolas) terão sistema de acionamento hidráulico
composto por sistema de motor hidráulico acoplado ao eixo de tração principal de cada patola. Este sistema (...) ATENDEREMOS
TUDO CONFORME SOLICITADO EM EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.284.459/0001-18 MORUMBI
INDUSTRIAL
LTDA

Não

Não

1

R$ 1.766.069,5200

R$ 1.766.069,5200

19/01/2022
17:04:34

Marca: Morumbi
Fabricante: Morumbi Industrial Ltda
Modelo / Versão: Unidade Móvel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEMIRREBOQUE adaptado com instalação, mobiliários e equipamentos adaptados
para funcionamento de unidade móvel, incluindo o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios,
inclusive garantia, visando atender as demandas do Projeto “Inclusão e Cidadania sobre Rodas” da DPE/MA. Os materiais adotados
para servir como base rodante aplicados nas longarinas, travessas passantes, perfil de fechamento no contorno, para-choques,
mesa e pino-rei, serão compatíveis com a capacidade de carga prevista para carretas com dois eixos, PESO BRUTO TOTAL
COMBINADO (PBTC), no mínimo 45.000kg, de acordo com as normas do CONTRAN, ABNT e padrões da indústria automobilística.
As longarinas e travessas de apoio serão em aço estrutural, conforme normas da ASTM e ABNT. Para confecção das travessas de
apoio (mãos francesas), perfil de contorno, saias e traseiras, para-lamas tipo concha e para-choques será utilizado aço estrutural
laminado, dobrado a frio. A base, em toda sua extensão possuirá um piso de chapa de aço de 03(três) mm soldada à mesma,
para permitir a melhor fixação de materiais e equipamentos do semirreboque. O semirreboque/baú será confeccionado de maneira
apropriada para que o deslocamento possa ser realizado por cavalos mecânicos rodoviários 4x2. (4wheels X 2driven wheels, with
2wheels per axle, regardless of single or dual tires) e 6x2. Mesa de pino-rei a) A mesa de pino-rei será confeccionada em aço
estrutural, conforme norma ABNT, ou ASTM, com espessura 08 (oito) mm. O pino-rei será executado em cromo níquel, forjado,
tratado termicamente, dimensionado para as cargas do conjunto, conforme normas ABNT ou ASTM, e preso à mesa por parafuso
de alta resistência. Suportes verticais (patolas / pés de apoio do semirreboque) a) O semirreboque terá 04 (quatro) suportes
verticais (patolas) tipo mecânico de acionamento por eixo manivela em duas velocidades, pés robustos de formato quadrado
reforçado por braços articulados angulares para assegurar resistência de qualquer ângulo de estacionamento. b) Os 04 (quatro)
suportes verticais (patolas) terão sistema de acionamento hidráulico composto por sistema de motor hidráulico acoplado ao eixo
de tração principal de cadapatola. Este sistema deverá ser integrado ao sistema principal de automação dos demais recursos da
Unidade Móvel como porta-palco, escada aviônica, avanço lateral dispensando a necessidade de esforço físico melhorando a
ergonomia do operador também para onivelamento da Unidade Móvel. Para lama tipo “concha” a) Sobre os pneus, constituído a
partir de chapa de aço, tratada contra ferrugem e pintada em esmalte sintético. Para barros a) Constituídos de borracha,
instalados após o último pneu e na parte inferior. Sistema elétrico veicular a) Sistema de sinalização de trânsito conforme as
normas ABNT/CNT, inclusive com lanternas na parte alta do semirreboque/baú, iluminação da licença traseira, luz de freio, luzes
indicadoras de direção, dispositivos refletores (olhos de gato) e faixas refletivas. b) Duas tomadas de luz (redonda e retangular),
sete vias para tensão de 24 VCC. Lâmpadas instaladas em soquetes de borracha, interligados à fiação. Cabos protegidos por
tubos de plástico. Circuito elétrico com aterramento no próprio chicote elétrico. Eixos, cubos, rodas, pneus e freios. a) Eixos: Dois
eixos, secção tubular cilíndrica ou quadrada, com pontas paralelas que permitem a intercambiabilidade dos rolamentos internos e
externos. b) Cubos de rodas: Lisos, de ferro fundido nodular, adequados para montagem de rodas de aço ou alumínio etc...
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.142.588/0001-31 TRUCKVAN
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não

Não

1

R$ 1.766.069.000,0000 R$ 1.766.069.000,0000 12/01/2022
18:02:41

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo / Versão: SR ADAPT.P/ UNIDADE MOVEL SOBRE RODAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto desta licitação é o Registro de Preços para aquisição de 01 (um)
SEMIRREBOQUE adaptado com instalação, mobiliários e equipamentos adaptados para funcionamento de unidade móvel, incluindo
o fornecimento e instalação de todos os seus equipamentos e acessórios, inclusive garantia, visando atender as demandas do
Projeto “Inclusão e Cidadania sobre Rodas” da DPE/MA , conforme especificações do Termo de Referência, parte integrante do
Edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

*

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.766.069.000,0000

05.142.588/0001-31

24/01/2022 09:00:02:390

R$ 1.766.069,5200

06.311.243/0001-27

24/01/2022 09:00:02:390
24/01/2022 09:00:02:390

R$ 1.766.069,5200

10.284.459/0001-18

R$ 176.500.000,0000

05.142.588/0001-31

24/01/2022 09:04:57:713

R$ 1.757.000,0000

05.142.588/0001-31

24/01/2022 09:07:23:997

R$ 1.757.100,0000

06.311.243/0001-27

24/01/2022 09:09:09:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Abertura

24/01/2022
09:00:03

Item aberto para lances.

Exclusão de lance

24/01/2022
09:06:15

Lance excluído no valor de R$ 176.500.000,0000.

Encerramento etapa aberta

24/01/2022
09:11:10

Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento

24/01/2022
09:11:10

Item encerrado para lances.

Abertura do prazo Convocação anexo

24/01/2022
09:25:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31.

Abertura do prazo Convocação anexo

24/01/2022
09:25:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31.

Encerramento do prazo Convocação anexo

24/01/2022
09:39:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31.

Aceite de proposta

24/01/2022
10:37:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31, pelo melhor lance de R$ 1.757.000,0000.

Habilitação de fornecedor

24/01/2022
10:38:07

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

24/01/2022
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa
simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se
conectados.

Sistema

24/01/2022
09:00:03

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

24/01/2022
09:02:30

Senhores Bom dia

Pregoeiro

24/01/2022
09:02:44

observem seus lances

Pregoeiro

24/01/2022
09:03:13

a pontuação e vírgulas

Sistema

24/01/2022
09:06:15

O lance no valor de R$ 176.500.000,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro

24/01/2022
09:09:04

Senhores o ultimo lance foi excluído pois a licitação no valor estimado é 1.766.069,52 (um
milhão setecentos e sessenta e seis mil sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos),
sendo que o valor do lance foi 176.500.000,000 Cento e setenta e seis milhões e quinhentos
mil. Refaça o lance.

Sistema

24/01/2022
09:11:10

O item 1 está encerrado.

Sistema

24/01/2022
09:11:18

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro

24/01/2022
09:20:01

Será convocada neste momento a proposta ajustada.

Sistema

24/01/2022
09:25:00

Senhor fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

24/01/2022
09:25:00

Senhor fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.142.588/0001-31,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

24/01/2022
09:25:41

Após envio será analisada documentação de proposta e habilitação.

Pregoeiro

24/01/2022
09:27:02

Na forma do item 8.8 do edital, fica concedido o prazo de 2(duas) horas para envio da
documentação.

Pregoeiro

24/01/2022
09:28:44

Será efetuada consulta ao SICAF e analisada a documentação enviada .

Sistema

24/01/2022
09:39:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
05.142.588/0001-31, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

24/01/2022
09:44:24

Para TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Documentação recebida.
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05.142.588/0001-31

24/01/2022
09:51:13

Bom dia, ficamos a disposição, a qualquer tempo, para esclarecimentos e possíveis diligencias
que se faça necessaria

Pregoeiro

24/01/2022
09:53:26

Para TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Certo. proposta e documentação em análise.

05.142.588/0001-31

24/01/2022
09:54:47

Maravilha, ficamos on line acompanhando o andamento

Pregoeiro

24/01/2022
10:37:09

Senhores licitantes após análise dos setores foi verificado que a empresa Truckvan atendeu aos
requisitos do Edital, estando habilitada, inclusive após consulta ao SICAF e mediante
documentação enviada.

Sistema

24/01/2022
10:38:20

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro

24/01/2022
10:39:39

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2022 às 11:01:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

04/01/2022 09:08:16

Abertura da sessão
pública

Observações

24/01/2022 09:00:02 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

24/01/2022 09:11:18 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

24/01/2022 10:38:20 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo

24/01/2022 10:39:39 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2022 às 11:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de
2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 24 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA
Pregoeiro Oficial

RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FARIAS
Equipe de Apoio

Voltar
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