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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE 
QU IXADÁ-CE 

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  00.011/2021 
Processo Administrativo N° 00.011/2021 

Tipo: REGISTRO DE PREÇO 
PREGOEIRO: JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

Data de Publicação: 02/12/2021 08:18:30 

MOVIMENTOS DO PROCESSO 
14/12/2021 14:18:33 CADASTRO DE PROPOSTA FORT MOTORS LTDA 

14112/202114:30:15 ALTERAÇAO DE PROPOSTA FORT MOTORS LTDA 
15/12/202109:02:59 MENSAGEM PREGOEIRO 

•
om dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.° 00.0 11/2021-PERP, promovido pelas 

diversas secretarias do município de Quixadá-Ce.  
15/12/2021 09:03:11 MENSAGEM PREGOEIRO 
Antes de abrir o lote para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.  
15/12/202109:03:22 MENSAGEM PREGOEIRO 
È importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente 
o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.  
15112/202109:03:32 MENSAGEM PREGOEIRO 
Na presente licitação, será adotado o modo de disputa "aberto", cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos 
do decreto n.° 10.024/2019.  
15/12/2021 09:03:41 MENSAGEM PREGOEIRO 
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3°, da Lei n.° 8.666/93, destinada a 
esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.  
15/12/2021 09:03:52 MENSAGEM PREGOEIRO 
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.° 10.024/1 9, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido 
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus 
lances com responsabilidade. 
15/12/2021 09:04:02 MENSAGEM PREGOEIRO 
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver 
fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.  
15/12/2021 09:04:11 MENSAGEM PREGOEIRO 

•

Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao 
lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.  
15/12/2021 09:04:23 MENSAGEM PREGOEIRO 
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua 
retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.  
15/12/2021 09:04:36 MENSAGEM PREGOEIRO 
Vamos dar início à sessão de disputa de preços. 
151121202109:15:56 MENSAGEM PREGOEIRO 
Atenção senhores licitantes, estamos iniciando a análise dos documentos de habilitação do arrematante, conforme edital.  
15/12/2021 09:53:47 MENSAGEM PREGOEIRO 
Atenção senhores licitantes informo que não houve vencedores e que será aberto o prazo de 15 (quinze) minutos para registro de 
intenção recursal. 

LOTE 1 - FRACASSADO 
ITEM 1 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE 
QUIXADÁ-CE 

Item: 1 	Unidade: Unidade 	 Marca: 	 Modelo: 
Descrição: Veículos automotores tipo caminhonete PICK UP 4X4 - Ano/Modelo 2021/2022. 
Especificações mínimas: 
Veículo automotor, tipo caminhonete "pick-up" 4x4, zero quilometro, ano/modelo 202112022, no mínimo, devidamente licenciado e 
emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do 
proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; 
seguro DPVAT do exercício atual pagos; capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas (motorista + 4 passageiros); 04 portas 
laterais; Vidros das portas com acionamento elétrico, originais de fábrica; capota marítima com aplicação de um revestimento de 
poliuretano, impermeável na caçamba do veículo; pintura na cor branca original de fábrica e da linha de produção. Motorização 
mínima: motor à diesel, com turbo compressor e "intercooler", que utilize o combustível Diesel, com potência mínima a 170 cv; 
transmissão manual ou automática, de no mínimo 5 marchas à frente e uma à ré; com sistema de tração 4x4 normal, com 
acionamento eletrônico no interior da cabine; com opção de bloqueio do diferencial com acionamento no interior da cabine; Torque 
líquido Máximo não inferior a 38,2 Kgfni; controle de tração e estabilidade; capacidade do tanque de combustível a diesel com no 
mínimo 75 litros; direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica original de fábrica; ar-condicionado; air-bag duplo frontal; apoios de 
cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e traseiros; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de 
altura; espelhos retrovisores externos elétricos com comando interno; Lâmpadas dos faróis dianteiros e lanternas traseiras, ou 
próximo a estes com acionamento na cabine, devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica. Sensor de 
estacionamento e câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; Jogo de tapetes de borracha; Chapa protetora 
do motor e Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro dos veículos, no percentual de 
transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de 
rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo 
fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas cust 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00 

CLASSIFICAÇÃO 
Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

DESCLASSIFICADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

INABILITADOS 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME 

FORT MOTORS LTDA 079 	26.644.506/0001-27 262.600,00 262.600,00 Não 

MOVIMENTOS DO LOTE 

02/1212021 08:18:29 PUBLICADO 

03/1212021 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

15/12/2021 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

1511212021 09:04:42 DISPUTA 

15112/2021 09:04:42 LANCE FORT MOTORS LTDA (PARTICIPANTE 079) 	 262.600,00 

15/12/2021 09:14:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA 
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FORT MOTORS LTDA 
15112/202109:14:42 HABILITAÇÃO 

15/121202109:51:55 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 
FORT MOTORS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou as declarações das alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 5.14.6 do edital.  

15/12/2021 09:52:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS 

15/12/202110:07:19 EM ADJUDICAÇÃO 

15/121202110:08:22 FRACASSADO 

LOTE 2-DESERTO 
ITEM 2 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE 
QUIXADÁ-CE 

Item: 1 	Unidade: Unidade 	 Marca: 	 Modelo: 
Descrição: Veículo de passeio tipo sedan, ano/modelo 2021/2022, Especificações mínimas: 
Veículo de passeio, zero quilometro, ano/modelo 2021/2022, no mínimo, devidamente licenciado e emplacado no Município de 
Quixadá-CE, com primeiro emplacamento em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do proprietário, termos de 
garantia, Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do exercício 
atual pagos; com ar condicionado; 04 (quatro) portas; capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo condutor); freio a disco ABS; 
com sistema de proteção de impacto frontal (air bag duplo); direção hidráulica/elétrica; zero km; cor sólida, branca; motor mínimo 1.6 
litros; motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual ou automático de 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas; direção 
assistida (hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica); ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; sensor de estacionamento e 
câmera de ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, USB/MP3, bluetooth; tapetes de borracha para o interior; Chapa protetora do motor e 
Carter; fornecimento com instalação de película insulfilm nos vidros laterais e traseiro do veículo, no percentual de transparência 
mínimo exigido na legislação; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu 
reserva, extintor de incêndio e triângulo). Durante o período da garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do(s) 
bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas custas e que englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, 
durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e 
equipamentos em perfeitas condições de uso. 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 0,00 	 Valor Total: 0,00 

MOVIMENTOS DO LOTE 

02112/202108:18:29 PUBLICADO 

03/12/2021 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

15/12/2021 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

15/12/2021 09:04:42 DESERTO 

    

      

LOTE 3 - DESERTO 
ITEM 3 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
Item: 1 	Unidade: Unidade 	 Marca: 

	
Modelo: 

Descrição: VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA de no mínimo 190 CC (cilindradas); Ano de fabricação /modelo mínimo 2021 O 
(zero) quilômetro motor Monocilindrico 04 tempos arrefecido a ar sistema de partida elétrica e sistema de alimentação em injeção 
eletrônica combustível fiex e tanque com capacidade de no mínimo 121- Transmissão de 05 velocidades e baú com capacidade para 
331—. Incluindo os seguintes Assessórios. 02 (dois) capacetes articuláveis, na cor branca, com casco aerodinâmico em resina 
termoplástica (ABS), forração confortável, antialérgico removível e lavável com viseira transparente anti-risco de 2 mm sirenes 
sinalizadores dianteiro e traseiro stroboledgiroflex pintura de acordo com nosso pedido mata cachorro e protetores de mãos, todas os 
equipamentos da série especificados conforme as exigências do? CONTRAN? Adesivação (Grafismo): O veículo deverá ser 
envelopado nas cores padrões do DEMUTRAN. O grafismo deverá obedecer ao padrão do DEMUTRAN, conforme modelos a serem 
enviados pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania. Sinalizador de emergência sistema de sinalização visual: 
Sistema de sinalização visual (01 por veículo), composto por 06 mini sinalizadores com base em borracha e aro de acabamento na 
cor cromada sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 leds de alta potência (1W) gerenciamento da 
corrente elétrica aplicada nos leds através de modulação PWM garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja 
desligada ou em baixa rotação consumo máximo inferior a 0.8 A. Tensão de alimentação: 12 V. Sistema de sinalização acústico 
Sirene eletrônica digital 50W RMS para motocicletas 3/4 sons de sirene (manual, wail, yelp e hyper) potência sonora: 110 DB corpo 
confeccionado em nylon com fibra de vidro e amplificador incorporado i unidade sonofletora alta resistência i impactos, temperatura 
elevada e intempéries Fixação no protetor de pernas Acionamento anatômico sem a necessidade de tirar as mãos do guidão Peso 
inferior a 1,2 kg Consumo em stand by inferior a 1 ma tensão de alimentação: 12v. Módulo de controle Controlador digital 
ergonomicamente projetado para facilitar o uso no controle de luzes de flashes, sirene eletrônica e faróis de strobe, sem necessidade 
de tirar as mãos do guidão 
Quantidade: 4 	 Valor Unit.: 0,00 	 Valor Total: 0,00 

MOVIMENTOS DO LOTE 

02/12/2021 08:18:29 PUBLICADO 

03/12/202108:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

15112/202108:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

15/12/2021 09:04:42 DESERTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE 
QUIXADÁ-C E 

LOTE 4- DESERTO 
ITEM 4 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 
Item: 1 	Unidade: Unidade 	 Marca: 	 Modelo: 
Descrição: VEÍCULO TIPO PICKUP/CAMINHONETE CABINE DUPLA, NOVO, ZERO KM fabricação nacional, nacionalizada ou 
importada na cor branca, com as seguintes características mínimas: Zero km, ano modelo e fabricação 2021 ou versão mais 
atualizada Motor de 4 cilindros com no mínimo 190cv, combustível diesel, direção elétrica ou hidráulica transmissão mínima de 6 
velocidades manual Rodas em liga leve de no mínimo 18 cm Sensores de estacionamento traseiro Ar condicionado digital Bancos 
de tecido Controle de estabilidade Barras de proteção laterais Farol de neblina dianteiro, vidros elétricos nas 04 portas Travamento 
automático das portas vidro traseiro fixo com ante embaçante alarme de fábrica, com comando de abertura das portas e 
levantamento dos vidros. Capacidade de transportar 05 passageiros mais bagagem, protetor de cárter, tapetes de borracha. 
Garantia mínima de 03 (três) anos de fábrica, contado do recebimento do veículo. O veículo deverá ser emplacado em nome do 
município de Quixadá-Ce e devidamente sinalizado de acordo com as normas de trânsito, além de possuir os equipamentos e 
acessórios obrigatórios pelo código de transito nacional Adesivação (Grafismo): O veículo deverá ser envelopado nas cores padrões .do DEMUTRAN. O grafismo deverá obedecer ao padrão do DEMUTRAN, conforme modelos a serem enviados pela Secretaria de 
Segurança Pública, Trânsito e Cidadania. 
Sinalizador visual em leds, formato arco, com modulo único e lente inteiriça Base construída em ABS e reforçada com perfil de 
alumínio extrudado de alta resistência mecânica Cúpula injetada em policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e 
descoloração leds de 1W (categoria altíssimo brilho - última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo 
de 3600 Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento Diversas funções para sinalização de emergência 
3 funções para deslocamento de trânsito. Sinalizador visual em LED's, A barra sinalizadora deve oferece uma solução moderna de 

sinalização com tecnologia 100% digital. Nova tecnologia digital, a barra de luzes deve se posiciona fora da multidão em estilo, 
desempenho, confiabilidade e facilidade de instalação. Deve ser montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em 
ABS reforçado e cúpula em policarbonato translúcido acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior 
eficiência luminosa. O projeto aerodinâmico 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 0,00 	 Valor Total: 0,00 

MOVIMENTOS DO LOTE 

02/12/2021 08:18:29 PUBLICADO 

03/12/2021 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

15/12/2021 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

15/12/2021 09:04:42 DESERTO 

0 LOTE 5- DESERTO 
ITEM 5 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS 

Gerado em: 15/12/202110:08:23 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE 
QUIXADÁ-CE 

Item: 1 	Unidade: Unidade 	 Marca: 	 Modelo: 
Descrição: VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS STCS 
Veículo automotivo, tipo passeio, capacidade para 5 pessoas, cor: branco, O (zero) km. Características (mínimas) exigidas: câmbio 
manual de 5 marchas portas: combustível: fiex ano de fabricação: 2021 modelo: 2021 motor: 1.0 potência: 77 cv n° de cilindros: 3 
ou 4 cilindrada: 999çm3 freios: abs direção: hidráulica ou elétrica ar condicionado vidros elétricos: portas dianteiras trava elétrica 
documentação: emplacamento e licenciamento em nome da prefeitura municipal de Quixadá-ce todos os equipamentos de série 
especificados e exigidos pelo "CONTRAN' e no mínimo 03 (três) anos de garantia do fabricante. O veículo deverá ser emplacado em 
nome do município de Quixadá-Ce e devidamente sinalizado de acordo com as normas de trânsito, além de possuir os equipamentos 
e acessórios obrigatórios pelo código de transito nacional Adesivação (Grafismo): O veículo deverá ser envelopado nas cores 
padrões do DEMUTRAN. O grafismo deverá obedecer ao padrão do DEMUTRAN, conforme modelos a serem enviados pela 
Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania.Sinalizador visual em leds, formato arco, com modulo único e lente inteiriça 
Base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica Cúpula injetada em 
policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração Ieds de 1W (categoria altíssimo brilho - última geração), 
distribuídos equitativamente permitindo visualização em ângulo de 3600 Dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do 
equipamento Diversas funções para sinalização de emergência 3 funções para deslocamento de trânsito. Sinalizador visual em 
LED's, A barra sinalizadora deve oferece uma solução moderna de sinalização com tecnologia 100% digital. Nova tecnologia digital, a 
barra de luzes deve se posiciona fora da multidão em estilo, desempenho, conflabilidade e facilidade de instalação. Deve ser 
montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, sua base em ABS reforçado e cúpula em policarbonato translúcido 
acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. O projeto aerodinâmico deve oferece 
uma excepcional cobertura luminosa em qualquer ponto, que e todo tempo são visíveis pelo menos tits blocos de luzes. A 
operabilidade plug-and-play e os seus blocos modulares devem facilitar a instalação, a troca de cores e expansão (upg 
Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 0,00 	 Valor Total: 0,00 

MOVIMENTOS DO LOTE 

02/121202108:18:29 PUBLICADO 

03/1212021 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS 

15112/2021 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS 

15/12/2021 09:04:42 DESERTO 

PREGOEIRO: JOSÉ IVA 	A JUNIOR 

 

MEMBROtR-qt  E APOIO TI PGO~LORIM JORGE 

 

  

r\ 	 C  

M 	O DE APOIO GESYKA CRISÓSTOMO DE SOUSA 
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PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 00.011/2021-PERP 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRÂNSITO, 

CIDADANIA E SEGURANÇA. 

As Unidades Administrativas citadas acima, por intermédio do Pregoeiro e membros da 

equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico n° 00.011/2021-

PERP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores, 

para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce, resultando 

FRACASSADO o item 1 por não existir licitante habilitado e DESERTO os itens 2, 3, 4 e 5, por não 

existir licitantes participantes, conforme ata da sessão do pregão eletrônico datada de 15 de dezembro de 

2021. Prefeitura Municipal de Quixadá - Equipe de Pregão. 

Quixadá-Ce, 15 de dezembro de 2021. 

José Ivan de Paiv&únior 
Pregoeiro 

    

OJ1) Pir 50~ 
Gésyca Crisóstomo de Sousa 

Equipe de Apoio 

    

    

    

Tiago Amorim Jorge 
Equipe de Apoio 

  

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	. 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 

José Ivan deP 
Pregoeir 

At. -, 
Júni r 

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao disposto na Lei Orgânica do 

Município e na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Aviso de Resultado Final de 

Licitação, do Pregão Eletrônico n° 00.011/2021-PPRP, foi publicado através de afixação na Portaria desta 

Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), situada no átrio do Paço Municipal da Prefeitura de Quixadá, 

na data de 15 de dezembro de 2021. 

Quixadá-Ce, 15 de dezembro de 2021. 

\jT 	'-i4WW1 
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Tiago Amorim Jorge 
	

Gésyca Crisóstomo de Sousa 
Equipe de Apoio 	 Equipe de Apoio 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 


