
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 16.01.088/2017)

 

     às 10:33:09 horas do dia 17/08/2018 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:

16.01.088/2017 - 2018/091/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO

TIPO PICK UP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integração  SEMI,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP com as especificações mínimas a seguir:

Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up, modelo do ano da compra, movido a

álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta, duas portas, mínimo de 02 lugares,

motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85 cavalos, tanque de combustível de 49

litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar

condicionado, direção hidráulica e tapete de borracha, com airbag duplo (motorista e

passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais especificações via edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP com as especificações mínimas a seguir:

Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up, modelo do ano da compra, movido a

álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta, duas portas, mínimo de 02 lugares,

motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85 cavalos, tanque de combustível de 49

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/08/2018 16:19:34:553 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 131.000,00

16/08/2018 18:47:33:550 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 123.000,00

16/08/2018 18:14:07:516 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 300.000,00

16/08/2018 17:51:06:552 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES -
EIRELI -  R$ 136.000,00

16/08/2018 11:56:21:266 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 123.000,00
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litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar

condicionado, direção hidráulica e tapete de borracha, com airbag duplo (motorista e

passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais especificações via edital.

 

    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 17/08/2018, às 11:02:30 horas, no lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP

com as especificações mínimas a seguir: Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up,

modelo do ano da compra, movido a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta,

duas portas, mínimo de 02 lugares, motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85

cavalos, tanque de combustível de 49 litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida

branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionado, direção hidráulica e tapete de

borracha, com airbag duplo (motorista e passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

29/08/2018, às 11:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2018, às 11:22:58 horas, no lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP

com as especificações mínimas a seguir: Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up,

modelo do ano da compra, movido a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta,

duas portas, mínimo de 02 lugares, motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85

cavalos, tanque de combustível de 49 litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida

branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionado, direção hidráulica e tapete de

borracha, com airbag duplo (motorista e passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais

especificações via 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 propostas, conforme documentos autuados, estando o valor

ofertado pela empresa arrematante abaixo daquele estimado nos autos como sendo de

mercado, para o objeto ora licitado, em observância ao Princípio da Vinculação ao

Data-Hora Fornecedor Lance

17/08/2018 10:57:58:526 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 114.490,00

17/08/2018 10:54:39:775 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES -
EIRELI -  R$ 114.500,00

17/08/2018 10:52:51:055 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 116.499,99

17/08/2018 10:44:56:627 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 120.000,00

16/08/2018 18:14:07:516 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 300.000,00
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Instrumento Convocatório decido declarar vencedora do certame a Empresa RODA BRASIL

REPRESENTAÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. No dia 29/08/2018, às

13:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2018, às 13:00:49 horas, no lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP

com as especificações mínimas a seguir: Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up,

modelo do ano da compra, movido a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta,

duas portas, mínimo de 02 lugares, motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85

cavalos, tanque de combustível de 49 litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida

branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionado, direção hidráulica e tapete de

borracha, com airbag duplo (motorista e passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e que o valor

ofertado pelo proponente encontra-se abaixo do estimado nos autos para a Contratação

decorrente deste Pregão, em vista de não ter havido interposição de recursos no prazo

consignado em campo próprio do sistema, Decido ADJUDICAR o objeto em favor da

empresa Declarada Vencedora, na forma autorizada no edital e no Decreto Municipal n.

10.300/2006, que trata do Regulamento do Pregão Eletrônico no âmbito do Município de

Porto Velho.

 

    No dia 29/08/2018, às 13:00:49 horas, no lote (1) - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP

com as especificações mínimas a seguir: Veículo automotor �novo� tipo caminhonete pick up,

modelo do ano da compra, movido a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta,

duas portas, mínimo de 02 lugares, motor 1.4 com cinco marchas a frente e uma a ré, 85

cavalos, tanque de combustível de 49 litros, capacidade carga de 600 kg, na cor sólida

branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionado, direção hidráulica e tapete de

borracha, com airbag duplo (motorista e passageiro), rádio AM/FM/CD/USB. Demais

especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L

com o valor R$ 114.490,00.

 

    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
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SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L

22.645.916/0001-31 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI -
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