
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00014/2017)

 

     Às 10:36:27 horas do dia 23/08/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00014/2017 -

2017/006/2017 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para Eventual AQUISIÇÃO DE

AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), visando atender as necessidades da

Administração Pública Direta e Indireta do município de Porto Velho, em especial a

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão

(original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor branca (com plotagem do SAMU 192,

conforme Anexo III) para ambulância de serviço básico, com ar-condicionado na cabine

(motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro adaptado como Ambulância de Suporte

Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde; teto alto, 04

(quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma) na lateral direita sendo corrediça, e 01

(uma) traseira dupla com abertura para os lados; Compartimento interno de carga com no

mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2 metros de comprimento, 1,8 metros de altura

e 1,7 metros de largura; Combustível: Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo

diesel. Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e

II deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/08/2017 14:51:51:158 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO
LTDA ME  R$ 2.100.000,00

22/08/2017 09:30:20:745 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.885.930,00

22/08/2017 22:30:02:797 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.  R$ 4.000.000,00

22/08/2017 17:30:41:010 VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  R$
3.000.000.000,00

22/08/2017 17:20:27:082 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 3.000.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão

(original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor branca (com plotagem do SAMU 192,

conforme Anexo III) para ambulância de serviço básico, com ar-condicionado na cabine

(motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro adaptado como Ambulância de Suporte

Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde; teto alto, 04

(quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma) na lateral direita sendo corrediça, e 01

(uma) traseira dupla com abertura para os lados; Compartimento interno de carga com no

mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2 metros de comprimento, 1,8 metros de altura

e 1,7 metros de largura; Combustível: Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo

diesel. Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e

II deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

 

    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

23/08/2017 09:16:00:197 CELSINHO VEICULOS LTDA  R$ 1.885.000,00

23/08/2017 09:20:59:579 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 1.885.930,00

21/08/2017 15:43:37:065 REFERENCIA ENGENHARIA  R$ 5.000.000,00

23/08/2017 09:26:06:712 SIGGMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 2.000.000,00

22/08/2017 16:15:35:080 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 3.000.000,00

23/08/2017 09:39:54:137 GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA - EPP  R$ 1.885.930,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/08/2017 10:54:33:756 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 1.794.990,00

23/08/2017 10:49:59:891 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS LTDA  R$ 1.795.000,00

23/08/2017 09:16:00:197 CELSINHO VEICULOS LTDA  R$ 1.885.000,00

23/08/2017 09:39:54:137 GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA - EPP  R$ 1.885.930,00

23/08/2017 09:26:06:712 SIGGMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 2.000.000,00

22/08/2017 14:51:51:158 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO
LTDA ME  R$ 2.100.000,00

22/08/2017 16:15:35:080 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 3.000.000,00

22/08/2017 17:20:27:082 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 3.000.000,00

22/08/2017 22:30:02:797 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.  R$ 4.000.000,00

21/08/2017 15:43:37:065 REFERENCIA ENGENHARIA  R$ 5.000.000,00

22/08/2017 17:30:41:010 VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  R$
3.000.000.000,00
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disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/08/2017, às 10:55:43 horas, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO

(TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor

branca (com plotagem do SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço

básico, com ar-condicionado na cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro

adaptado como Ambulância de Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002

do Ministério da Saúde; teto alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma)

na lateral direita sendo corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados;

Compartimento interno de carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2

metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível:

Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser

minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/08/2017, às 10:45:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/08/2017, às 10:45:12 horas, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO

(TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor

branca (com plotagem do SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço

básico, com ar-condicionado na cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro

adaptado como Ambulância de Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002

do Ministério da Saúde; teto alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma)

na lateral direita sendo corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados;

Compartimento interno de carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2

metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível:

Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser

minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: LINK-SYSTEM

TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. No dia 13/09/2017, às 14:27:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2017, às 14:27:37 horas, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO

(TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor

branca (com plotagem do SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço

básico, com ar-condicionado na cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro
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adaptado como Ambulância de Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002

do Ministério da Saúde; teto alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma)

na lateral direita sendo corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados;

Compartimento interno de carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2

metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível:

Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser

minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a

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

Com fundamentação no disposto no inciso 8.12 do edital, considerando o cumprimento das

exigências e condições editalícias; considerando a apresentação da proposta consolidada e

o valor ofertado conforme item 3.2 do Edital; considerando o Parecer Contábil nº. 055/2017

e Parecer Técnico nº. 011/2017; DECLARAMOS a empresa licitante MANUPA COMERCIO

E EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS LTDA vencedora do certame. No dia 03/10/2017, às

11:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 11:05:24 horas, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO

(TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor

branca (com plotagem do SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço

básico, com ar-condicionado na cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro

adaptado como Ambulância de Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002

do Ministério da Saúde; teto alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma)

na lateral direita sendo corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados;

Compartimento interno de carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2

metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível:

Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser

minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fulcro no disposto nos itens 8.7, 10.2.1 e 11.1.2 do Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está em conformidade com

o item 3.1;Que o Parecer Téc.011/2017/SEMUSA e Contábil 055/2017 considerou a

proposta e empresa apta;Que o Parecer Jur. n.397/SPACC/PGM/2017 concluiu pela

legalidade do certame;E,ainda,com a ausência de recursos no prazo previsto no Edital;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa licitante vencedora.

 

    No dia 03/10/2017, às 11:05:24 horas, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO

(TIPO B): Veículo adaptado tipo forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor

branca (com plotagem do SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço

básico, com ar-condicionado na cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro
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adaptado como Ambulância de Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002

do Ministério da Saúde; teto alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma)

na lateral direita sendo corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados;

Compartimento interno de carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2

metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível:

Biodiesel e compatível com qualquer tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser

minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -

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

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$

1.790.000,00.

 

    Às 13:16:01 do dia 10/08/2017 as seguintes datas foram alteradas por CARLOS

GUILHERME GRABNER: abertura de propostas (de 22/08/2017-10:00:00 para 23/08/2017-

10:00:00); inicio da disputa (de 22/08/2017-10:30:00 para 23/08/2017-10:30:00)

 

    No dia 28/08/2017, às 10:45:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -

EPP, no lote (1) - AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B): Veículo adaptado tipo

forgão (original de fábrica, zero km, modelo/ano 2017 na cor branca (com plotagem do

SAMU 192, conforme Anexo III) para ambulância de serviço básico, com ar-condicionado na

cabine (motorista e passageiro). Compartilhamento traseiro adaptado como Ambulância de

Suporte Básico de Vida Tipo �B�, conforme portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde; teto

alto, 04 (quatro) portas, sendo: 02 (duas) na cabina, 01 (uma) na lateral direita sendo

corrediça, e 01 (uma) traseira dupla com abertura para os lados; Compartimento interno de

carga com no mínimo: 10 m3, tendo também no mínimo, 3,2 metros de comprimento, 1,8

metros de altura e 1,7 metros de largura; Combustível: Biodiesel e compatível com qualquer

tipo de óleo diesel. Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos

Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes

quando da elaboração de suas propostas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, com

fundamento no inciso I do item 8.2 do Edital (�8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;�) , por não

atendimento das especificações técnicas mínimas solicitadas para o objeto do Anexo I e II

do Edital,  considerando que o comprimento da zona de carga é inferior ao solicitado.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.
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JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.707.442/0001-26 CELSINHO VEICULOS LTDA

02.990.234/0001-59 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.

05.163.253/0001-08 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO LTDA ME

24.839.737/0001-60 GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA - EPP

14.432.759/0001-58 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MAQU E EQU

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

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

19.087.611/0001-47 REFERENCIA ENGENHARIA

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

22.827.926/0001-98 SIGGMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

01.824.931/0001-77 VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

03/10/2017 Página 6 de 6


