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Pregão Eletrônico

926302.322020 .9505 .4715 .165287325

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00032/2020

Às 09:02 horas do dia 04 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 297/2019 de 20/02/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 003.0.10208/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 01 (um) veículo, tipo van, motorização mínima de 2.2, para
transporte de passageiros, conforme especificações técnicas consignadas 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: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: Veículo van, veículo van
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 161.608,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 160.990,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO VAN

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
34.091.218/0001-10 ALPHA6

VEICULOS
ESPECIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 161.000,0000 R$ 161.000,0000 03/08/2020
22:52:49

Marca: Renault 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: Master L2h2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO, de passageiro,
zero km, tipo VAN, para transporte de servidores com as características
mínimas: fabricação e modelo 2019/2019 ou superior, motorização mínima
2.2, portas traseiras com abertura mínima de 270º, capacidade para 15+1
ocupantes, combustível DIESEL, ar condicionado com garantia de fábrica,
direção hidráulica ou elétrica, cor branca, air bags, freios a disco nas 4
rodas, freios ABS, câmbio mecânico de 05 (cinco) marchas a frente e 01
(uma) a ré, vidros com acionamento elétrico, retrovisores externos com
acionamento elétrico, vidros com proteção antiesmagamento, encosto de
cabeça para todos os passageiros, desembaçador do vidro traseiro, bancos
fixos e/ou reclináveis, potência liquida mínima de 120 cv, torque liquido
mínimo de 28 kgfm, velocidade máxima não inferior a 140 km/h,
capacidade do tanque combustível não inferior a 60 litros, com aparelho de
som (rádio AM/FM), com entrada USB, Jogo de tapetes de borracha.
Garantia mínima de fábrica para motor, câmbio e ar condicionado de 01
ano e garantia mínima contra corrosão de 2 anos. O veículo deverá possuir
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ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e Manual do
Proprietário do Veículo.

35.457.127/0001-19 MABELE
COMERCIO
DE
VEICULOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 161.608,6700 R$ 161.608,6700 03/08/2020
21:04:15

Marca: Renault 
Fabricante: Renault 
Modelo / Versão: Master L2H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE 01 (UM)
VEÍCULO, TIPO VAN, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2, PARA TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS.DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 16.1 -VEÍCULO, de
passageiro, zero km, tipo VAN, para transporte de servidores com as
características mínimas: fabricação e modelo 2019/2019 ou superior,
motorização mínima 2.2, portas traseiras com abertura mínima de 270º,
capacidade para 15+1 ocupantes, combustível DIESEL, ar condicionado
com garantia de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, cor branca, air bags,
freios a disco nas 4 rodas, freios ABS, câmbio mecânico de 05 (cinco)
marchas a frente e 01 (uma) a ré, vidros com acionamento elétrico,
retrovisores externos com acionamento elétrico, vidros com proteção
antiesmagamento, encosto de cabeça para todos os passageiros,
desembaçador do vidro traseiro, bancos fixos e/ou reclináveis, potência
liquida mínima de 120 cv, torque liquido mínimo de 28 kgfm, velocidade
máxima não inferior a 140 km/h, capacidade do tanque combustível não
inferior a 60 litros, com aparelho de som (rádio AM/FM), com entrada USB,
Jogo de tapetes de borracha. Garantia mínima de fábrica para motor,
câmbio e ar condicionado de 01 ano e garantia mínima contra corrosão de
2 anos. O veículo deverá possuir ferramentas e acessórios obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN e Manual do Proprietário do Veículo.

21.380.013/0001-03 FAVORITA
COMERCIO
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 03/08/2020
15:38:11

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER L2H2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO, de passageiro,
zero km, tipo VAN, para transporte de servidores com as características
mínimas: fabricação e modelo 2019/2019 ou superior, motorização mínima
2.2, portas traseiras com abertura mínima de 270º, capacidade para 15+1
ocupantes, combustível DIESEL, ar condicionado com garantia de fábrica,
direção hidráulica ou elétrica, cor branca, air bags, freios a disco nas 4
rodas, freios ABS, câmbio mecânico de 05 (cinco) marchas a frente e 01
(uma) a ré, vidros com acionamento elétrico, retrovisores externos com
acionamento elétrico, vidros com proteção antiesmagamento, encosto de
cabeça para todos os passageiros, desembaçador do vidro traseiro, bancos
fixos e/ou reclináveis, potência liquida mínima de 120 cv, torque liquido
mínimo de 28 kgfm, velocidade máxima não inferior a 140 km/h,
capacidade do tanque combustível não inferior a 60 litros, com aparelho de
som (rádio AM/FM), com entrada USB, Jogo de tapetes de borracha.
Garantia mínima de fábrica para motor, câmbio e ar condicionado de 01
ano e garantia mínima contra corrosão de 2 anos. O veículo deverá possuir
ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e Manual do
Proprietário do Veículo. MARCA: RENAULT MODELO: MASTER L2H2

02.360.273/0001-72 VALBER DA
S. DE
CARVALHO

Sim Sim 1 R$ 260.900,0000 R$ 260.900,0000 23/07/2020
18:35:45

Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT 
Modelo / Versão: MASTER MINIBUS L3H2 EXCUTIVE 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO, de passageiro,
zero km, tipo VAN, para transporte de servidores com as características
mínimas: fabricação e modelo 2019/2019 ou superior, motorização mínima
2.2, portas traseiras com abertura mínima de 270º, capacidade para 15+1
ocupantes, combustível DIESEL, ar condicionado com garantia de fábrica,
direção hidráulica ou elétrica, cor branca, air bags, freios a disco nas 4
rodas, freios ABS, câmbio mecânico de 05 (cinco) marchas a frente e 01
(uma) a ré, vidros com acionamento elétrico, retrovisores externos com
acionamento elétrico, vidros com proteção antiesmagamento, encosto de
cabeça para todos os passageiros, desembaçador do vidro traseiro, bancos
fixos e/ou reclináveis, potência liquida mínima de 120 cv, torque liquido
mínimo de 28 kgfm, velocidade máxima não inferior a 140 km/h,
capacidade do tanque combustível não inferior a 60 litros, com aparelho de
som (rádio AM/FM), com entrada USB, Jogo de tapetes de borracha.
Garantia mínima de fábrica para motor, câmbio e ar condicionado de 01
ano e garantia mínima contra corrosão de 2 anos. O veículo deverá possuir
ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e Manual do
Proprietário do Veículo.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 260.900,0000 02.360.273/0001-72 04/08/2020 09:02:10:543
R$ 200.000,0000 21.380.013/0001-03 04/08/2020 09:02:10:543
R$ 161.608,6700 35.457.127/0001-19 04/08/2020 09:02:10:543
R$ 161.000,0000 34.091.218/0001-10 04/08/2020 09:02:10:543
R$ 160.990,0000 35.457.127/0001-19 04/08/2020 09:18:31:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/08/2020
09:17:35 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

04/08/2020
09:30:10 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 04/08/2020
09:30:10 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/08/2020
09:34:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

04/08/2020
10:01:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MABELE COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19.

Aceite 04/08/2020
12:00:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, pelo melhor lance de R$ 160.990,0000.

Habilitado 04/08/2020
12:00:53

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, pelo melhor lance de R$ 160.990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/08/2020
09:02:37

Senhores, bom dia.

Pregoeiro 04/08/2020
09:03:08

Prezados, favor lerem com atenção as orientações a seguir, antes de iniciarmos a
disputa de lances.

Pregoeiro 04/08/2020
09:03:24

1-) NA FASE DE ACEITAÇÃO o prazo para envio de PROPOSTA AJUSTADA E DO MANUAL
DO VEÍCULO será de 01 (UMA) HORA CONTADO A PARTIR DA CONVOCAÇÃO feita via

sistema. Antes de findo o prazo para envio da documentação, este poderá ser
prorrogado por até no máximo 30 (trinta) minutos, mediante solicitação escrita da

licitante, via chat no sistema.
Pregoeiro 04/08/2020

09:03:30
2-) Contudo, tendo em vista que após anexar o arquivo o sistema fecha o campo de

anexo, CASO O LICITANTE AINDA ESTEJA DENTRO DO PRAZO DE UMA HORA e perceba
que esqueceu de anexar algum documento, ele poderá solicitar a reabertura do campo.

APENAS SE AINDA RESTAR TEMPO DO PRAZO INICIAL DE UMA HORA ou da
prorrogação caso concedida.
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Pregoeiro 04/08/2020
09:03:37

3-) A PROPOSTA AJUSTADA ao lance ofertado DEVE OBRIGATORIUAMENTE CONTER O
CÓDIGO FIPE DA MARCA/MODELO OFERTADO; O MANUAL DO VEÍCULO DEVE CONTER

todas as informações técnicas solicitadas no Edital.
Pregoeiro 04/08/2020

09:03:57
4-) Não será permitido envio de proposta por e-mail. A proposta deverá ser anexada

ao sistema para ficar à vista de todos devido aos princípios da legalidade, publicidade e
transparência do processo.

Pregoeiro 04/08/2020
09:04:11

5-) Conforme item 25.1.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de
preços final apresentada, a ocorrência de erro formal ou material sanável que não
impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um PRAZO

IMPRORROGÁVEL DE 30 MINUTOS para a licitante realizar os devidos ajustes, com
consequente reenvio da proposta de preços em sistema.

Pregoeiro 04/08/2020
09:04:35

6-) O pregoeiro só irá abrir o arquivo DE HABILITAÇÃO ANEXADO ANTES DA DISPUTA
no momento específico de realizar a HABILITAÇÃO.

Pregoeiro 04/08/2020
09:04:44

7-) Após aceitação da proposta o pregoeiro irá então avaliar os documentos de
HABILITAÇÃO que foram previamente anexados ao sistema junto com o cadastramento
de proposta antes da abertura da sessão. Documentos obrigatórios de habilitação que

não foram previamente anexados não serão alvo de diligência, em outras palavras, não
se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação.

Pregoeiro 04/08/2020
09:04:50

8-) A proposta de preços ajustada e o manual do veículo anexados ao sistema serão
encaminhados para a análise técnica do CAODH que emitirá parecer conclusivo que

embasará a decisão do pregoeiro para fins de aceitação ou recusa da proposta.
Pregoeiro 04/08/2020

09:04:57
9-) Se a proposta não for aprovada pela área técnica, se não for encaminhada no prazo
estabelecido, ou se contrariar qualquer outra regra do edital, o pregoeiro a recusará e

examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

Pregoeiro 04/08/2020
09:05:04

10-) Conforme edital o licitante é o único responsável por perda de negócio devido a
sua desconexão com o sistema, ou qualquer outro problema de natureza técnica como
queda de seu provedor de internet, queda de energia, problemas com seu computador,

ou problemas de comunicação com o sistema que estejam atingindo apenas a ele
naquele momento.

Pregoeiro 04/08/2020
09:05:33

Em observância ao Ato Normativo PGJ/MPBA, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública decorrente da COVID-19, bem como os efeitos das Portarias nº.

519/2020, 538/2020 e 566/2020, serão aceitos documentos anexados ao sistema sem
necessidade de envio dos originais conforme exige o Edital.

Pregoeiro 04/08/2020
09:05:40

Em tal hipótese, a licitante será convocada para anexar ao sistema uma Declaração de
Autenticidade assinada por seu representante legal, preferencialmente conforme

modelo a seguir:
Pregoeiro 04/08/2020

09:10:43
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE. Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado

civil), (profissão), portador da carteira de identidade nº (xxx) inscrito no CPF
nº(xxx),residente e domiciliado na(o) (endereço), representante legal da empresa

(nome da empresa) inscrita no CNPJ (xxx),
Pregoeiro 04/08/2020

09:10:51
DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e
cíveis, que as cópias dos documentos referentes ao procedimento licitatório Pregão

Eletrônico nº 32/2020 são autênticas e condizem com os documentos originais.
Salvador, 04 de agosto de 2020.

Pregoeiro 04/08/2020
09:12:31

Senhores, precisei dividir o texto da DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, pois não cabia
todo no campo de mensagem. Após preenchê-la deverá assinar e datar antes de

anexar. Apenas o vencedor será convocado para anexá-la.
Pregoeiro 04/08/2020

09:13:08
Vou aguardar 5 (cinco) minutos para os senhores lerem as recomendações e depois

iniciaremos a disputa.
Pregoeiro 04/08/2020

09:16:50
ATENÇÃO, VAMOS INICIAR A DISPUTA.

Pregoeiro 04/08/2020
09:17:35

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

Pregoeiro 04/08/2020
09:30:10

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 04/08/2020
09:30:10

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/08/2020
09:30:11

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 04/08/2020

09:31:25
Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Prezado bom dia.

35.457.127/0001-
19

04/08/2020
09:32:04

BOM DIA

Pregoeiro 04/08/2020
09:34:11

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Senhor, vou abrir o campo de anexo
para que envie a PROPOSTA AJUSTADA E MANUAL DO VEÍCULO no prazo de 01 (UMA)

HORA contada a partir da convocação no sistema. Atenção ao preencher as
informações da proposta conforme exigido no Edital.

Sistema 04/08/2020
09:34:28

Senhor fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.457.127/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2020
09:35:13

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - O senhor tem até as 10:34 horas de
hoje (HORA DO SISTEMA) para anexar a PROPOSTA AJUSTADA E O MANUAL DO
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VEÍCULO.
35.457.127/0001-

19
04/08/2020
09:37:15

gostaria de tirar uma duvida, vc quer manual do veiculo memso ou catalogo com as
especificações? Manuel é um arquivo grande, vou tentar enviar por aqui, mas nao sei

se o tamanho dele permite. Me ocnfirme por favor.
Pregoeiro 04/08/2020

09:38:25
Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Lembre-se que A PROPOSTA

AJUSTADA ao lance ofertado DEVE OBRIGATORIAMENTE CONTER O CÓDIGO FIPE DA
MARCA/MODELO OFERTADO

35.457.127/0001-
19

04/08/2020
09:38:54

Poque se for o catalogo eu ja havia anexado o mesmo com todas as especificações do
veiculo. Se puder pode dar uma olhada e me confirmar se esta ok.

Pregoeiro 04/08/2020
09:39:35

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Pode ser um ou outro, desde que
possa comprovar as características mínimas exigidas. Pode anexar o que o senhor

achar mais viável.
35.457.127/0001-

19
04/08/2020
09:41:05

o catalogo é o que normalmente enviamos, pois consta tudo. ja esta anexado então.
vou enviar a proposta e a declaração solicitada.

Pregoeiro 04/08/2020
09:43:34

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Prezado, eu abri e olhei vagamente o
catalogo previamente anexado. Quem vai analisar tecnicamente é o responsável pela
elaboração do termo de referência, servidor do CAODH e o responsável pelo setor de
transportes do MPBA. A análise deles embasará minha decisão. Assim, se o senhor

achar que o catalogo é suficiente, basta mandar a proposta.
Pregoeiro 04/08/2020

09:44:41
Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Mas é uma decisão do senhor. Como já

disse, e regra do edital, o documento catalogo ou manual deverá ser suficiente claro
quanto às características do veículo ofertado pelo senhor para que a área técnica possa

analisar.
Pregoeiro 04/08/2020

09:50:12
Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Ok. Caso precise de mais tempo,

deverá solicitar aqui no chat, antes de acabar o prazo inicial de uma hora. Nesse caso,
conforme edital, poderei conceder apenas mais 30 minutos.

35.457.127/0001-
19

04/08/2020
09:52:52

entendido, sr. pregoeiro. o catalogo de fato, informa as especificações tecnicas do
veiculo, necessarias para o entendimento da area tecnica.

Sistema 04/08/2020
10:01:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.457.127/0001-19, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2020
10:12:46

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Prezado, acuso o recebimento do
anexo. Favor aguardar conectado e atento a qualquer solicitação do pregoeiro, pois

estou encaminhando a proposta e catálogo técnico para a análise do servidor do
CAODH e do setor de transportes, afim de verificar o atendimento ou não às exigências

do Termo de Referência.
35.457.127/0001-

19
04/08/2020
10:15:25

Grato,

Pregoeiro 04/08/2020
12:00:13

Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - Senhor, conforme parecer do servidor
Alex Santana Lima (CAODH/MPBA) o bem ofertado pela empresa MABELE COMERCIO
DE VEICULOS EIRELI atende ao definido no Edital, com preço aceitáveil, e portanto a

proposta será aceita.
Pregoeiro 04/08/2020

12:00:47
Para MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - O Pregoeiro e a equipe de apoio

verificaram a habilitação do licitante MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ nº
35.457.127/0001-19, a qual apresentou todos os documentos exigidos nesta fase de

acordo com o que foi solicitado no edital, sendo considerada HABILITADA pelo
Pregoeiro.

Sistema 04/08/2020
12:00:53

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 04/08/2020
12:26:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/08/2020 às
12:47:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/08/2020
12:00:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

04/08/2020
12:26:42

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/08/2020 às
12:47:00.

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 12:47 horas do dia 04 de agosto
de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES 
Pregoeiro Oficial
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GERSON ADRIANO YAMASHITA
Equipe de Apoio

MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO
Equipe de Apoio

Voltar   
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