
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: 16.01460/2018)

 

     às 10:31:17 horas do dia 03/09/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

16.01460/2018 - 2019/2ªER.037 que tem por objeto 2ª ERRATA - AQUISIÇÃO DE

PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÕES PIPA, OFICINA E BASCULANTES) PÁ

CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, visando atender a

Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento  SEMAGRIC.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, com as especificações mínimas a seguir: nova,

ano de fabricação 2017, motor a diesel, turbo alimentado, potência líquida liquida no volante

125 HP (SAE J1349), 04 (quatro) cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com

04(quatro) velocidades a frente, e 03 (três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da

caçamba coroada padrão 1,9m³, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes

para atender a Legislação atual. , sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com

certificação ROPS ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de

deslocamento em marcha ré, luzes de trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de

desagregação da máquina padrão 9.300 kg, peso operacional  de 10.400kg assento

ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,  pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com

aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas, com assistência técnica

autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais: a Car

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/08/2019 13:00:27:408 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 464.000,00

03/09/2019 09:04:35:821 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 354.500,00

30/08/2019 10:44:27:348 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 362.000,00

02/09/2019 15:04:32:687 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 354.750,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 354.750,00

03/09/2019 08:19:01:998 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 450.000,00

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 354.750,00

02/09/2019 17:58:43:460 SOTREQ S/A  R$ 410.000,00
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Lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as especificações a seguir:

Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso, tração no tambor

dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de 100 HP, 04 (quatro)

cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm, sistema vibratório com

frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, peso operacional

mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender

a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e reposição de peças

disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O compactador deverá ser

entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da Prefeitura Municipal.

Lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro),

ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir:

com motor a diesel turbo, com 04 cilindros, potência de 185 CV, transmissão com caixa de

marchas com 05 (cinco) marchas avante e 01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para

limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 15.000Kg, baterias livres de manutenção,

equipado com TANQUE NOVO para água com capacidade mínima de 10.000 litros para

aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e bomba composto de uma caixa-bomba

multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força

multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de cambio do veículo com transmissão

através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois) bicos de pato lateral instalado na

parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros

cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e PROCONVE P7

03/09/2019 08:50:23:258 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  R$ 354.750,00

02/09/2019 11:02:43:415 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 390.000,00

03/09/2019 08:13:12:965 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/09/2019 09:04:35:821 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 376.000,00

30/08/2019 10:44:27:348 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 450.000,00

02/09/2019 15:04:32:687 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 376.178,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 752.356,80

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 752.356,80

02/09/2019 17:58:43:460 SOTREQ S/A  R$ 750.000,00

03/09/2019 08:50:23:258 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  R$ 752.356,80

02/09/2019 11:02:43:415 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 510.000,00

03/09/2019 08:13:12:965 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:36:42:715 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 300.000,00
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Lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine

metálica, cor predominante branca, ar condicionado, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e

uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, equipado com BAÚ Em alumínio

com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo xadrez com 6,0 metros de

comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela. ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e

lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por gavetas e portas produzidas em chapas

de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1 parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto

por quatro portas produzidos em chapas de aço carbono. GERADOR DE ENERGIA:

Acionado através da tomada de força do caminhão. COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque

com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42 bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO:

Retrátil com 10 metros d

Lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine

metálica, cor predominante branca, ar condicionado, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e

uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, equipado com caçamba basculante

de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios

ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA, PROCONVE P7 com todos os

equipamentos obrigatórios e itens de  produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de

Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. Garantia

mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete incluso até o local especificado para

entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da

Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneu

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 297.125,00

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 297.125,00

02/09/2019 18:22:58:617 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:36:42:715 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 450.000,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 444.594,67

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 444.594,67

02/09/2019 18:22:58:617 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 800.000,00

03/09/2019 08:13:12:965 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 570.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2019 17:36:42:715 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 590.000,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 571.150,00

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 571.150,00

24/09/2019 Página 3 de 21



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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, com as especificações mínimas a seguir: nova,

ano de fabricação 2017, motor a diesel, turbo alimentado, potência líquida liquida no volante

125 HP (SAE J1349), 04 (quatro) cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com

04(quatro) velocidades a frente, e 03 (três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da

caçamba coroada padrão 1,9m³, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes

para atender a Legislação atual. , sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com

certificação ROPS ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de

deslocamento em marcha ré, luzes de trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de

desagregação da máquina padrão 9.300 kg, peso operacional  de 10.400kg assento

ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,  pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com

aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de horas, com assistência técnica

autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais: a Car

Lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as especificações a seguir:

Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso, tração no tambor

dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de 100 HP, 04 (quatro)

cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm, sistema vibratório com

frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, peso operacional

mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender

a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e reposição de peças

disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O compactador deverá ser

02/09/2019 18:22:58:617 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 500.000,00

03/09/2019 08:13:12:965 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 10:58:52:668 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  R$ 345.000,00

03/09/2019 10:58:53:124 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 345.150,00

03/09/2019 10:58:28:264 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 345.199,99

03/09/2019 10:50:33:658 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 351.800,00

03/09/2019 09:04:35:821 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 354.500,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 354.750,00

30/08/2019 10:44:27:348 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 362.000,00

03/09/2019 10:47:05:660 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 381.990,00

03/09/2019 10:33:54:698 SOTREQ S/A  R$ 382.000,00

03/09/2019 08:19:01:998 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 450.000,00

03/09/2019 08:13:12:965 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 500.000,00
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entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da Prefeitura Municipal.

Lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro),

ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir:

com motor a diesel turbo, com 04 cilindros, potência de 185 CV, transmissão com caixa de

marchas com 05 (cinco) marchas avante e 01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para

limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 15.000Kg, baterias livres de manutenção,

equipado com TANQUE NOVO para água com capacidade mínima de 10.000 litros para

aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e bomba composto de uma caixa-bomba

multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força

multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de cambio do veículo com transmissão

através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois) bicos de pato lateral instalado na

parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros

cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e PROCONVE P7

Lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine

metálica, cor predominante branca, ar condicionado, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e

uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, equipado com BAÚ Em alumínio

com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo xadrez com 6,0 metros de

comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela. ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e

lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por gavetas e portas produzidas em chapas

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:11:41:013 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 370.000,00

03/09/2019 11:08:38:595 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS
LTDA -  R$ 375.900,00

03/09/2019 11:02:00:908 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 449.999,99

30/08/2019 10:44:27:348 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 450.000,00

03/09/2019 10:59:34:110 SOTREQ S/A  R$ 620.000,00

03/09/2019 11:25:57:241 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  R$ 700.000,00

03/09/2019 11:25:34:546 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 724.999,99

03/09/2019 11:23:36:670 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 742.999,76

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 752.356,80

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 11:42:55:315 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 288.000,00

03/09/2019 11:40:34:661 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 288.500,00

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 297.125,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 297.125,00
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de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1 parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto

por quatro portas produzidos em chapas de aço carbono. GERADOR DE ENERGIA:

Acionado através da tomada de força do caminhão. COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque

com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42 bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO:

Retrátil com 10 metros d

Lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine

metálica, cor predominante branca, ar condicionado, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e

uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, equipado com caçamba basculante

de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios

ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA, PROCONVE P7 com todos os

equipamentos obrigatórios e itens de  produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de

Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. Garantia

mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete incluso até o local especificado para

entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da

Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneu

 

    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 03/09/2019, às 11:01:35 horas, no lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS,

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 12:06:39:483 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 363.000,00

03/09/2019 12:04:42:825 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 369.999,99

03/09/2019 12:00:42:053 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 419.823,20

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 444.594,67

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 444.594,67

Data-Hora Fornecedor Lance

02/09/2019 18:22:58:617 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 500.000,00

03/09/2019 12:13:09:813 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 555.800,00

03/09/2019 09:06:06:884 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI  R$ 571.150,00

03/09/2019 09:09:03:320 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 571.150,00

03/09/2019 12:14:05:679 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 580.000,00
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com as especificações mínimas a seguir: nova, ano de fabricação 2017, motor a diesel,

turbo alimentado, potência líquida liquida no volante 125 HP (SAE J1349), 04 (quatro)

cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com 04(quatro) velocidades a frente, e 03

(três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da caçamba coroada padrão 1,9m³,

certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. ,

sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com certificação ROPS ROPS/FOPS,

fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de deslocamento em marcha ré, luzes de

trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de desagregação da máquina padrão 9.300 kg,

peso operacional  de 10.400kg assento ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,

pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite

de horas, com assistência técnica autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais:

a Car -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/09/2019, às 09:58:02

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 09:58:02 horas, no lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS,

com as especificações mínimas a seguir: nova, ano de fabricação 2017, motor a diesel,

turbo alimentado, potência líquida liquida no volante 125 HP (SAE J1349), 04 (quatro)

cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com 04(quatro) velocidades a frente, e 03

(três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da caçamba coroada padrão 1,9m³,

certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. ,

sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com certificação ROPS ROPS/FOPS,

fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de deslocamento em marcha ré, luzes de

trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de desagregação da máquina padrão 9.300 kg,

peso operacional  de 10.400kg assento ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,

pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite

de horas, com assistência técnica autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais:

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

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer

Contábil, Análise da SEMAGRIC, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 24/09/2019, às 12:19:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 12:19:23 horas, no lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS,

com as especificações mínimas a seguir: nova, ano de fabricação 2017, motor a diesel,

turbo alimentado, potência líquida liquida no volante 125 HP (SAE J1349), 04 (quatro)

cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com 04(quatro) velocidades a frente, e 03

(três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da caçamba coroada padrão 1,9m³,
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certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. ,

sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com certificação ROPS ROPS/FOPS,

fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de deslocamento em marcha ré, luzes de

trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de desagregação da máquina padrão 9.300 kg,

peso operacional  de 10.400kg assento ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,

pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite

de horas, com assistência técnica autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais:

a Car -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote (01) em favor da  licitante.

 

    No dia 24/09/2019, às 12:19:23 horas, no lote (1) - PÁ CARREGADEIRA DE RODAS,

com as especificações mínimas a seguir: nova, ano de fabricação 2017, motor a diesel,

turbo alimentado, potência líquida liquida no volante 125 HP (SAE J1349), 04 (quatro)

cilindros, transmissão automatica ou hidrostática com 04(quatro) velocidades a frente, e 03

(três) a ré, freio a disco banhado a óleo, capacidade da caçamba coroada padrão 1,9m³,

certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. ,

sistema elétrico com bateria de 24 volts, cabine com certificação ROPS ROPS/FOPS,

fechada com ar condicionado de fabrica , alarme de deslocamento em marcha ré, luzes de

trabalho noturno dianteiro e traseiro, força de desagregação da máquina padrão 9.300 kg,

peso operacional  de 10.400kg assento ajustável com suspensão, caixa para ferramentas,

pneus 17,5-25-12 L, sem câmara com aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite

de horas, com assistência técnica autorizada pelo fabricante no município. Itens adicionais:

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

CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA. com o valor R$ 345.000,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:39:24 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/09/2019, às 11:44:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 04/09/2019, às 11:44:32 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. No dia

04/09/2019, às 11:57:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/09/2019, às 11:57:09 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA -.

No dia 06/09/2019, às 10:08:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/09/2019, às 10:08:34 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

24/09/2019 Página 9 de 21



desclassificou o fornecedor: GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EIRELI. No dia 11/09/2019, às 10:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2019, às 10:08:11 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP. No dia

24/09/2019, às 09:59:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 09:59:01 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Análise da SEMAGRIC, Declaro a empresa

vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo

exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente

conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº

10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens.

No dia 24/09/2019, às 12:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 12:24:09 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar
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condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias, alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote (02) em favor da  licitante.

 

    No dia 24/09/2019, às 12:24:09 horas, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO

LISO, com as especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro

dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida

mínima de 100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor

1400mm, sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar

condicionado de fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E

MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,

assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho.

Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência,

conforme padrão da Prefeitura Municipal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SOTREQ S/A com o valor R$ 620.000,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 11:44:04 horas, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA

CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor

Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,

potência de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e

01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de

15.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com

capacidade mínima de 10.000 litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e

bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90

mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de

cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02

(dois) bicos de pato lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3

(três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e

PROCONVE P7 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/09/2019, às

11:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/09/2019, às 11:47:07 horas, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA

CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor
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Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,

potência de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e

01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de

15.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com

capacidade mínima de 10.000 litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e

bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90

mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de

cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02

(dois) bicos de pato lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3

(três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e

PROCONVE P7 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o

fornecedor: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 24/09/2019,

às 10:02:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 10:02:09 horas, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA

CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor

Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,

potência de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e

01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de

15.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com

capacidade mínima de 10.000 litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e

bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90

mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de

cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02

(dois) bicos de pato lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3

(três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e

PROCONVE P7 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Análise da SEMAGRIC, Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar

a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 24/09/2019, às 12:26:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 12:26:21 horas, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA

CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor

Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,

potência de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e
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01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de

15.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com

capacidade mínima de 10.000 litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e

bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90

mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de

cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02

(dois) bicos de pato lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3

(três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e

PROCONVE P7 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote (03) em favor da  licitante.

 

    No dia 24/09/2019, às 12:26:21 horas, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA

CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor

Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,

potência de 185 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e

01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de

15.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com

capacidade mínima de 10.000 litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e

bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90

mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de

cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02

(dois) bicos de pato lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3

(três) polegadas e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e

PROCONVE P7 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa BURITI CAMINHOES LTDA com o valor R$ 288.500,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:27:38 horas, no lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo

xadrez com 6,0 metros de comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela.

ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por

gavetas e portas produzidas em chapas de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1

parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto por quatro portas produzidos em chapas de
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aço carbono. GERADOR DE ENERGIA: Acionado através da tomada de força do caminhão.

COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42

bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros d -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/09/2019, às 10:00:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 10:00:09 horas, no lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo

xadrez com 6,0 metros de comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela.

ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por

gavetas e portas produzidas em chapas de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1

parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto por quatro portas produzidos em chapas de

aço carbono. GERADOR DE ENERGIA: Acionado através da tomada de força do caminhão.

COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42

bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros d -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Análise da SEMAGRIC,

Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus

subitens. No dia 24/09/2019, às 12:21:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 12:21:44 horas, no lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo

xadrez com 6,0 metros de comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela.

ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por

gavetas e portas produzidas em chapas de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1

parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto por quatro portas produzidos em chapas de

aço carbono. GERADOR DE ENERGIA: Acionado através da tomada de força do caminhão.

COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42

bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros d -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote (04) em favor da  licitante.

 

    No dia 24/09/2019, às 12:21:44 horas, no lote (4) - CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2016, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas de aço carbono 3/16 do tipo

xadrez com 6,0 metros de comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela.

ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto. BANCADA: Composta por

gavetas e portas produzidas em chapas de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1

parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto por quatro portas produzidos em chapas de

aço carbono. GERADOR DE ENERGIA: Acionado através da tomada de força do caminhão.

COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque com capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42

bar. CARRETEL PARA AR COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros d -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BURITI CAMINHOES LTDA

com o valor R$ 363.000,00.

 

    No dia 03/09/2019, às 12:19:09 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo

leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do

CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança

exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete

incluso até o local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas

reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/09/2019, às 11:50:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/09/2019, às 11:50:42 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima
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de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo

leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do

CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança

exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete

incluso até o local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas

reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. No

dia 24/09/2019, às 10:02:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 10:02:30 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo

leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do

CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança

exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete

incluso até o local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas

reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe

de Apoio, Parecer Contábil, Análise da SEMAGRIC, Declaro a empresa vencedora no lote,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 24/09/2019, às

12:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2019, às 12:27:47 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,
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equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo

leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do

CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança

exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete

incluso até o local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas

reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias, alcançou-se um preço mais vantajoso para a

Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a

presente aquisição, ADJUDICO o lote (05) em favor da  licitante.

 

    No dia 24/09/2019, às 12:27:47 horas, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo

novo, 0 km, ano mínimo 2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado,

com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima

de 180 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no

mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,

equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo

leque, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do

CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança

exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete

incluso até o local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas

reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa BURITI CAMINHOES LTDA com o valor R$ 555.800,00.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:44:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE

LTDA, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as especificações a

seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso, tração no tambor

dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de 100 HP, 04 (quatro)

cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm, sistema vibratório com

frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, peso operacional

mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender

a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e reposição de peças

disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O compactador deverá ser

entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da Prefeitura Municipal. O
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motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS

CENTRO OESTE LTDAI, no respectivo lote, conforme  pedido de desclassificação no chat

de mensagem do licitações. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º

da Lei nº 10.520/02, bem como as previstas  nos itens 5.1.9,  do edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:47:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS

EIRELI, no lote (3) - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, 0 Km  (zero

quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor Branca, nas especificações mínimas

a seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros, potência de 185 CV, transmissão com

caixa de marchas com 05 (cinco) marchas avante e 01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar

para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 15.000Kg, baterias livres de

manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com capacidade mínima de 10.000

litros para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e bomba composto de uma

caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada

de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de cambio do veículo com

transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois) bicos de pato lateral

instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10

(dez) metros cada, deverá atender todas as exigências do CONAMA e PROCONVE P7. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa REYCOMEX NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS EIRELI, por pedido de desclassificação no chat de mensagem do

licitações. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02, bem como as previstas  nos itens 5.1.9 do edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:50:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS

EIRELI, no lote (5) - CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 2017,

cabine metálica, cor predominante branca, ar condicionado, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas

a frente e uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, equipado com caçamba

basculante de no mínimo 06 m³, com acionamento indireto tipo leque, Rádio

AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA,

PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios e itens de  produção  exigidos  por

Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de segurança exigidos pelo

CONTRAN. Garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem, frete incluso até o

local especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. Faixas reflexivas, 03

adesivos conforme padrão da Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes

sobressalentes com rodas e pneu. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa
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REYCOMEX NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, no presente lote, por pedido de

desclassificação no chat de mensagem do licitações. Ficando a licitante sujeita as

penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como as previstas  nos itens

5.1.9 do edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 04/09/2019, às 11:57:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS

LICITATORIOS LTDA -, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as

especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso,

tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de

100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm,

sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de

fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão

de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e

reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O

compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da

Prefeitura Municipal. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa POSITIVA-

COMERCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS LTDA, no presente lote, por pedido de

desclassificação no chat de mensagem do licitações. Ficando a licitante sujeita as

penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como as previstas  nos itens

5.1.9 do edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 06/09/2019, às 10:08:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as

especificações a seguir: Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso,

tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de

100 HP, 04 (quatro) cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm,

sistema vibratório com frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de

fábrica, peso operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão

de poluentes para atender a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e

reposição de peças disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O

compactador deverá ser entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da

Prefeitura Municipal. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa GRAMPAR

COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, a pedido, no presente lote,

conforme solicitação por meio de e-mail, no dia 04.09.2019, alegando um erro formal no

momento do lance.

 

    No dia 11/09/2019, às 10:08:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP,
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no lote (2) - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, com as especificações a seguir:

Novo, ano de fabricação 2017, equipado com cilindro dianteiro liso, tração no tambor

dianteiro e no eixo traseiro turbo alimentado, potência liquida mínima de 100 HP, 04 (quatro)

cilíndros, largura do tambor 21000 mm, diâmetro do tambor 1400mm, sistema vibratório com

frequência de 29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar condicionado de fábrica, peso operacional

mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender

a Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência técnica e reposição de peças

disponíveis dentro do Município de Porto Velho. Itens adicionais: O compactador deverá ser

entregue com 03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da Prefeitura Municipal. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa MAMORE MAQUINAS AGRICULAS

LTDA-EPP, no presente lote, por pedido de desclassificação no chat de mensagem do

licitações. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº

10.520/02, bem como as previstas nos itens 5.1.9 do 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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
84.652.296/0001-15 BURITI CAMINHOES LTDA

30.557.436/0001-47 CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

01.475.599/0005-06 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

14.594.006/0001-49 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

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

19.614.838/0001-01 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP

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

24.925.416/0001-89 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

34.151.100/0012-93 SOTREQ S/A
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