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ATA FINAL
Câmara Municipal de Xinguara
Câmara Municipal de Xinguara

Pregão Eletrônico - 04/2022/CMX

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

07/07/2022 10:34 07/07/2022 14:00 14/07/2022 14:00 19/07/2022 13:59 19/07/2022 14:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
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0001 PICAPE INTERMEDIÁRIA, QUATRO PORTAS,
NA COR PRATA COM:
• LUZ DE LEITURA
• INDICADOR DE TROCA DE
MARCHA
• COMPUTADOR DE BORDO
(DISTÂNCIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE
PERCURSO)
• ALÇAS DE SEGURANÇA COLUNA
A LADO MOTORISTA E PASSAGEIRO
• AR-CONDICIONADO DIGITAL
DUAL-ZONE
• LANTERNA TRASEIRA A LED
• RETROVISORES EXTERNOS NA
COR DO VEÍCULO
• RETROVISORES EXTERNOS COM
COMANDO ELÉTRICO E TILT DOWN
• ALTO FALANTES DIANTEIROS (2),
ALTO FALANTES TRASEIROS (2) E ANTENA
• RODA DE LIGA LEVE 6.5 X 18" +
PNEUS 225/60 R18 ON ROAD
• BOLSA PORTA-OBJETOS NAS
PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS
• FUNÇÃO SPORT
• REVESTIMENTO DE CAÇAMBA
• PORTA-LUVAS ILUMINADO COM
PORTA AMORTECEDORA
• TOMADA 12V
• REPETIDOR LATERAL
• ALERTA DO CINTO DE
SEGURANÇA DO MOTORISTA / PASSAGEIRO
DA FRENTE / TRASEIRO
• SENSOR DE CHUVA, SENSOR
CREPUSCULAR, RETROVISOR INTERNO
ELETROCRÔMICO
• BANCO DO MOTORISTA COM
REGULAGEM DE ALTURA
• TAPETES EM CARPETE
• PORTA-ESCADAS
• SENSOR DE ESTACIONAMENTO
FRONTAL
• GANCHO UNIVERSAL PARA
FIXAÇÃO CADEIRA CRIANÇA (ISOFIX)
• CONTROLE ELETRÔNICO DA
ACELERAÇÃO
• PADDLE-SHIFTERS
• USB FRONTAL (TYPE A/C) +
TRASEIRO (TYPE A)
• LED AMBIENT LIGHTS
• SUSPENSÃO TRASEIRA
MULTILINK
• SISTEMA ATIVO FREIO COM
CONTROLE ELETRÔNICO QUE AUXILIA NAS
ARRANCADAS DO VEÍCULO EM SUBIDA)
• CAPOTA MARÍTIMA
• CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 6
VELOCIDADES
• LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-
BRISAS COM INTERMITÊNCIA
• GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE
CARGA NA CAÇAMBA
• DOIS TWEETERS
• 3º ENCOSTO DE CABEÇA
TRASEIRO
• FARÓIS DE NEBLINA EM LED
• APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS
COM REGULAGEM DE ALTURA
• CINTOS DE SEGURANÇA
DIANTEIROS RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM
REGULAGEM DE ALTURA
• COMANDO DE ÁUDIO NO
VOLANTE
• PARA-CHOQUE TRASEIRO COM
SOLEIRA CROMADA
• BANCO DO MOTORISTA
ELÉTRICO
• CÂMERA DE RÉ
• BANCOS EM COURO
• CALOTAS INTEGRAIS
• KIT FERRAMENTA
• ALÇA DE SEGURANÇA TRASEIRA
COM LUZ DE LEITURA INCORPORADA
• E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO TERMO D

168.986,67 1 UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/07/2022 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 04-2022 - VEÍCULO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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19/07/2022 - 14:58 Negociação aberta para o processo
04/2022/CMX

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 04/2022/CMX.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/07/2022 - 15:05 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2022 às 17:10.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 Picape intermediária,
quatro portas, na cor
prata com:
• Luz de
leitura
• Indicador de
troca de marcha
• Computador
de bordo (distância,
velocidade média e tempo
de percurso)
• Alças de
segurança coluna A lado
motorista e passageiro
• Ar-
condicionado digital dual-
zone
• Lanterna
traseira a LED
• Retrovisores
externos na cor do
veículo
• Retrovisores
externos com comando
elétrico e tilt down
• Alto falantes
dianteiros (2), Alto
falantes traseiros (2) e
Antena
• Roda de liga
leve 6.5 x 18" + pneus
225/60 R18 ON ROAD
• Bolsa porta-
objetos nas portas
dianteiras e traseiras
• Função
Sport
•

Revestimento de
caçamba
• Porta-luvas
iluminado com porta
amortecedora
• Tomada 12V

• Repetidor
lateral
• Alerta do
cinto de segurança do
motorista / passageiro da
frente / traseiro
• Sensor de
chuva, Sensor
crepuscular, Retrovisor
interno eletrocrômico
• Banco do
motorista com regulagem
de altura
• Tapetes em
carpete
• Porta-
escadas
• Sensor de
estacionamento Frontal
• Gancho
universal para fixação
cadeira criança (Isofix)
• Controle
eletrônico da aceleração
• Paddle-
shifters
• USB frontal
(type A/C) + traseiro (type
A)
• LED ambient
lights
• Suspensão
traseira multilink
• Sistema
ativo freio com controle
eletrônico que auxilia nas
arrancadas do veículo em
subida)
• Capota
marítima
• Câmbio
automático de 6
velocidades
• Limpador e
lavador do para-brisas
com intermitência
• Ganchos
para amarração de carga
na caçamba
• Dois
Tweeters
• 3º encosto
de cabeça traseiro
• Faróis de
neblina em LED
• Apoios de
cabeça dianteiros com
regulagem de altura
• Cintos de
segurança dianteiros
retráteis de 3 pontos com
regulagem de altura
• Comando de
áudio no volante
• Para-choque
traseiro com soleira
cromada
• Banco do
motorista elétrico
• Câmera de
ré
• Bancos em
couro
• Calotas
integrais
• Kit
ferramenta
• Alça de
segurança traseira com
luz de leitura incorporada
• e demais
especificações contidas
no termo d

P G AGUIAR VIEIRA 2022/2022 TORO FREEDOM
FLEX/FIAT

180.000,00 1 180.000,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/07/2022 às 11:59:17.
Código verificador: 3092E3

Página 5 de 8

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Picape intermediária, quatro portas, na cor prata com:
• Luz de leitura
• Indicador de troca de marcha
• Computador de bordo (distância, velocidade média e tempo de percurso)
• Alças de segurança coluna A lado motorista e passageiro
• Ar-condicionado digital dual-zone
• Lanterna traseira a LED
• Retrovisores externos na cor do veículo
• Retrovisores externos com comando elétrico e tilt down
• Alto falantes dianteiros (2), Alto falantes traseiros (2) e Antena
• Roda de liga leve 6.5 x 18" + pneus 225/60 R18 ON ROAD
• Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
• Função Sport
• Revestimento de caçamba
• Porta-luvas iluminado com porta amortecedora
• Tomada 12V
• Repetidor lateral
• Alerta do cinto de segurança do motorista / passageiro da frente / traseiro
• Sensor de chuva, Sensor crepuscular, Retrovisor interno eletrocrômico
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Tapetes em carpete
• Porta-escadas
• Sensor de estacionamento Frontal
• Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
• Controle eletrônico da aceleração
• Paddle-shifters
• USB frontal (type A/C) + traseiro (type A)
• LED ambient lights
• Suspensão traseira multilink
• Sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
• Capota marítima
• Câmbio automático de 6 velocidades
• Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
• Ganchos para amarração de carga na caçamba
• Dois Tweeters
• 3º encosto de cabeça traseiro
• Faróis de neblina em LED
• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
• Comando de áudio no volante
• Para-choque traseiro com soleira cromada
• Banco do motorista elétrico
• Câmera de ré
• Bancos em couro
• Calotas integrais
• Kit ferramenta
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• Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada
• e demais especificações contidas no termo d
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

18/07/2022 -
16:01:12

2022/2022 TORO FREEDOM
FLEX/FIAT

1 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 60 dias

Lances Enviados
0001 - Picape intermediária, quatro portas, na cor prata com:
• Luz de leitura
• Indicador de troca de marcha
• Computador de bordo (distância, velocidade média e tempo de percurso)
• Alças de segurança coluna A lado motorista e passageiro
• Ar-condicionado digital dual-zone
• Lanterna traseira a LED
• Retrovisores externos na cor do veículo
• Retrovisores externos com comando elétrico e tilt down
• Alto falantes dianteiros (2), Alto falantes traseiros (2) e Antena
• Roda de liga leve 6.5 x 18" + pneus 225/60 R18 ON ROAD
• Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
• Função Sport
• Revestimento de caçamba
• Porta-luvas iluminado com porta amortecedora
• Tomada 12V
• Repetidor lateral
• Alerta do cinto de segurança do motorista / passageiro da frente / traseiro
• Sensor de chuva, Sensor crepuscular, Retrovisor interno eletrocrômico
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Tapetes em carpete
• Porta-escadas
• Sensor de estacionamento Frontal
• Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
• Controle eletrônico da aceleração
• Paddle-shifters
• USB frontal (type A/C) + traseiro (type A)
• LED ambient lights
• Suspensão traseira multilink
• Sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
• Capota marítima
• Câmbio automático de 6 velocidades
• Limpador e lavador do para-brisas com intermitência
• Ganchos para amarração de carga na caçamba
• Dois Tweeters
• 3º encosto de cabeça traseiro
• Faróis de neblina em LED
• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
• Comando de áudio no volante
• Para-choque traseiro com soleira cromada
• Banco do motorista elétrico
• Câmera de ré
• Bancos em couro
• Calotas integrais
• Kit ferramenta
• Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada
• e demais especificações contidas no termo d
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Data Valor CNPJ Situação

18/07/2022 - 16:01:12 180.000,00 (proposta) 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR
VIEIRA

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

P G AGUIAR
VIEIRA

18/07/2022 -
15:59

Vilza 27967465000172 PG Aguiar 19/07/2022 - RG

P G AGUIAR
VIEIRA

18/07/2022 -
16:00

Vilza 27967465000172 - - - CPF

P G AGUIAR
VIEIRA

18/07/2022 -
16:00

Vilza 27967465000172 PG Aguiar 19/07/2022 - CNPJ

P G AGUIAR
VIEIRA

18/07/2022 -
16:00

Vilza 27967465000172 PG Aguiar 19/07/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

22/07/2022 - 15:11 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

19/07/2022 - 14:01:32 Pregoeiro Boa tarde! Bom trabalho a todos!

19/07/2022 - 14:01:54 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

19/07/2022 - 14:38:20 Pregoeiro A proposta apresentada está de acordo com as especificações contidas no edital. No entanto, ao verificar as
características do veículo apresentado constatou-se no site oficial da marca que as características elencadas
pertecem a outro modelo.

19/07/2022 - 14:41:06 Pregoeiro O produto apresentado, de acordo com o site oficial, não apresenta bancos em couro, sensor de
estacionamento frontal... dentre outros itens.

19/07/2022 - 14:45:08 Pregoeiro Desta forma, para que este Órgão adquira o veículo é necessário que ele apresente as mesmas
especificações do edital o que, de fato, está garantido na proposta, mas não no produto apresentado; de
acordo com a fabricante. Senhor representante, enfatizo que será necessário realizar a adequação.

19/07/2022 - 14:47:38 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

19/07/2022 - 14:47:38 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

19/07/2022 - 14:47:38 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

19/07/2022 - 14:48:14 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

19/07/2022 - 14:48:14 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

19/07/2022 - 14:58:14 Sistema O item 0001 foi encerrado.

19/07/2022 - 14:58:49 Sistema O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R$ 180.000,00.

19/07/2022 - 14:58:50 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

19/07/2022 - 15:02:48 Pregoeiro Senhor representante da P G AGUIAR VIEIRA, de acordo com o site oficial da FIAT, marca do produto
apresentado por sua empresa, a versão que está de acordo com as especificações do edital é a Toro
Volcano Turbo 270 FLEX AT6 2022.

19/07/2022 - 15:03:55 Pregoeiro Desta forma, abriremos a negociação de maneira que a empresa promova a adequação.

19/07/2022 - 15:05:25 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/07/2022 às 17:10.

19/07/2022 - 15:07:25 Pregoeiro No período destinado à negociação a adequação da proposta poderá ser encaminhada, não havendo outra
possibilidade pelo sistema, através do e-mail licitacao@camaraxinguara.pa.gov.br

19/07/2022 - 15:26:59 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/07/2022 - 09:30:17 Pregoeiro Senhor(a) representante da P G AGUIAR VIEIRA - EPP SS, a proposta readequada contemplou o produto
objeto do edital. Assim, gostaria de saber se é possível que ocorra redução no valor pois está mais de dez
mil reais da estimativa do orçamento.

22/07/2022 - 10:10:22 Pregoeiro Ante a alegada impossibilidade de manifestar-se via chat, a representante da P G AGUIAR VIEIRA - EPP
SS, respondeu via aplicativo Whatsapp no dia 21/07/2022 às 11h28m encaminhando mensagem ao número
(94) 99288-0632 de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara com o seguinte teor: Infelizmente esse ja
esta baixo devido as altas.

22/07/2022 - 11:03:02 Pregoeiro Deste modo, será aberta negociação específica para a finalidade de redução do valor.

22/07/2022 - 11:04:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:05 do dia 22/07/2022.

22/07/2022 - 11:04:36 Sistema Motivo: É possível a redução do valor de maneira a aproximar-se do valor estimado pela Câmara Municipal
de Xinguara?

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6216334&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6216357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6216369&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6216378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6216378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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22/07/2022 - 11:07:20 F. P G AGUIAR VIEIRA Negociação Item 0001: bom dia. infelizmente ja estamos no nosso menor preco, devida as constantes altas
no mercado

22/07/2022 - 13:10:00 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA.

22/07/2022 - 13:10:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/07/2022 às 15:11.

23/07/2022 - 11:17:11 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/07/2022 - 11:17:48 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Rozania Pinto Lima.

23/07/2022 - 11:57:42 Sistema O Item 0001 foi homologado por Adair Marinho da Silva.

Rozania Pinto Lima

Pregoeiro

Kady Alves de Sousa

Apoio

Raquel Moreira Sobrinho

Apoio


