
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: 12.00161/2018)

 

     às 10:32:35 horas do dia 11/09/2019 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:

12.00161/2018 - 2019/2c089/2019 que tem por objeto (2° CHAMADA) AQUISIÇÃO DE 02

(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER O 3º E 4º CONSELHO TUTELAR DA

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 �HATCH�, com

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

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0, potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo de tapete de borracha, protetor de Carter,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, capacidade de porta malas de 250 litros.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

    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 �HATCH�, com

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

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0, potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo de tapete de borracha, protetor de Carter,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, capacidade de porta malas de 250 litros.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/09/2019 14:41:53:726 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 106.470,00

10/09/2019 15:42:37:491 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 97.000,00

09/09/2019 17:58:51:655 GAMA VEICULOS LTDA  R$ 104.000,00

11/09/2019 08:19:15:900 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI  R$ 110.000,00

10/09/2019 23:17:04:258 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 107.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    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 11/09/2019, às 10:55:39 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

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

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

jogo de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, capacidade de porta malas de 250 litros. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2019, às 11:45:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 11:45:42 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

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

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

jogo de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, capacidade de porta malas de 250 litros. 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:

GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI. No dia 25/09/2019, às 11:45:39 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2019, às 11:45:39 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

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

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

jogo de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, capacidade de porta malas de 250 litros. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atendidas as exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e

11/09/2019 10:54:42:623 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI  R$ 93.800,00

11/09/2019 10:46:06:192 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 93.900,00

11/09/2019 10:50:56:353 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 103.990,00

09/09/2019 17:58:51:655 GAMA VEICULOS LTDA  R$ 104.000,00

11/09/2019 10:42:06:717 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 104.415,00
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propostas, conforme documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa

arrematante abaixo daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços

licitados, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório decido

declarar vencedora do certame a Empresa AUTOVEMA VEICULOS LTDA. Informo que o

prazo para manifestação de interpor será informada no chat de mensagens. No dia

25/09/2019, às 14:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2019, às 14:15:57 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

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

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

jogo de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, capacidade de porta malas de 250 litros. 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 licitante, conforme me autoriza o

item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 25/09/2019, às 14:15:57 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

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

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas,

jogo de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45

litros, capacidade de porta malas de 250 litros. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

AUTOVEMA VEICULOS LTDA com o valor R$ 93.800,00.

 

    No dia 17/09/2019, às 11:45:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, no lote (1) -

Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com

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

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0, potência 75 cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo de tapete de borracha, protetor de Carter,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, capacidade de porta malas de 250 litros.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico

a empresa GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, por não atender os itens; 10.2 e 10.6.1

(não enviou o contrato social ou sicaf por email).

 

    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
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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

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA
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