
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: 12.00274/2018)

 

     às 10:31:47 horas do dia 27/02/2019 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:

12.00274/2018 - 2019/013/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, visando

atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família SEMASF.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com

especificações mínimas: 05 portas incluindo porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3, potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de

tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para motorista e passageiro (Airbag duplo), freios

ABS e demais equipamentos de segurança conforme Código de Trânsito Brasileiro, com

garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2019 19:09:46:228 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 111.160,00

19/02/2019 10:51:18:238 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 140.000,00

26/02/2019 10:44:32:619 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 135.340,00

26/02/2019 18:22:50:571 GAMA VEICULOS LTDA  R$ 133.600,00

26/02/2019 16:35:48:656 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 250.000,00

27/02/2019 08:10:29:407 NEVES VEICULOS EIRELI  R$ 156.000,00

26/02/2019 14:32:59:752 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 127.800,00

26/02/2019 16:30:47:301 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 200.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com

especificações mínimas: 05 portas incluindo porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3, potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de

tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para motorista e passageiro (Airbag duplo), freios

ABS e demais equipamentos de segurança conforme Código de Trânsito Brasileiro, com

garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr

 

    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 27/02/2019, às 11:15:50 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2019 11:10:39:327 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 104.730,00

27/02/2019 11:07:08:742 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 110.200,00

27/02/2019 10:48:56:143 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 127.500,00

26/02/2019 18:22:50:571 GAMA VEICULOS LTDA  R$ 133.600,00

19/02/2019 10:51:18:238 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 140.000,00

27/02/2019 08:10:29:407 NEVES VEICULOS EIRELI  R$ 156.000,00

26/02/2019 16:30:47:301 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 200.000,00

26/02/2019 16:35:48:656 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 250.000,00
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conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/03/2019, às

09:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2019, às 09:38:45 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor:

NISSEY MOTORS LTDA. No dia 14/03/2019, às 10:34:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:34:21 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e
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Seguro Obr -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

013/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico da

Secretaria Requisitante e o Parecer Contábil consideraram a proposta e a empresa apta;

Declaramos a empresa EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE

NEGOCIOS, vencedora do certame. No dia 05/04/2019, às 11:39:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2019, às 11:39:10 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2019, às

09:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2019, às 09:39:49 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico
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n.13/19; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias e a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração em conformidade com o subitem

6.1; Que o Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da empresa apta; Declaro a

empresa NISSEY MOTORS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de

1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme

item 11.2 do Edit. No dia 10/04/2019, às 10:50:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2019, às 10:50:36 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  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 licitante, conforme me

autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 10/04/2019, às 10:50:36 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3,

potência 100 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade

de 05 lugares, cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para

motorista e passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança

conforme Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo

fabricante, incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa NISSEY MOTORS LTDA com o valor R$ 104.730,00.
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    Diante do registro de intenção  do representante JOAO LUCIO ORNELAS SILVA da

empresa NISSEY MOTORS LTDA no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do

ano da compra, tipo �Sedan�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo porta-malas,

câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.3, potência 100 cv,

direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, capacidade de

tanque de combustível de 45 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05 lugares,

cor branca sólida, jogo de tapetes, protetor de cárter, Airbag frontal para motorista e

passageiro (Airbag duplo), freios ABS e demais equipamentos de segurança conforme

Código de Trânsito Brasileiro, com garantia de 01 ano ou a estabelecida pelo fabricante,

incluso o primeiro emplacamento.

      O PRIMEIRO EMPLACAMENTO: deverá ser na cidade de Porto Velho, com o

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de

Assistência Social e da Família � SEMASF.

      O veículo deverá ser entregue, com as Taxas de Emplacamento, Licenciamento e

Seguro Obr,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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.

 

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:
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA

28.480.709/0001-50 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCI

06.213.517/0001-45 GAMA VEICULOS LTDA

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

24.710.993/0001-53 NEVES VEICULOS EIRELI
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04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.
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