
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00260/2018)

 

     às 10:32:00 horas do dia 03/04/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00260/2018 - 2019/2CH09/2019 que tem por objeto 2ª CHAMADA - AQUISIÇÃO DE

MATERIAL PERMANENTE  VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILÔMETRO), visando atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra,

para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista,

cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE

EDITAL

Lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/04/2019 17:23:07:746 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 178.000,00

28/03/2019 09:36:25:583 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 150.000,00

02/04/2019 14:36:21:409 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 329.900,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra,

para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista,

cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE

EDITAL

Lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/04/2019, às 11:06:48 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

Data-Hora Fornecedor Lance

28/03/2019 09:36:25:583 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 150.000,00

02/04/2019 17:23:07:746 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 178.000,00

03/04/2019 10:46:04:097 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 239.900,00
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03/04/2019, às 11:16:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 11:16:41 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.. No dia 09/04/2019,

às 10:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/04/2019, às 10:35:11 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

editalícias e apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante

vencedor do respectivo lote. No dia 09/04/2019, às 11:47:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/04/2019, às 11:47:22 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da
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licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/04/2019, às 11:47:22 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PEDRAGON AUTOS LTDA. com o valor R$ 173.000,00.

 

    No lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 03/04/2019, às 11:16:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., no lote

(1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra, para

transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor

branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado,

Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro

rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura,

Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos,

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia,

velocidade média e tempo de percurso). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a empresa TUDO COMERCIO DE

VEÍCULOS LTDA,  por pedido de desclassificação no chat de mensagens. Ficando a

licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as

previstas no nos itens 5.1.9, 6.1 e 18.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.
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LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA -

14.234.954/0001-73 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
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