
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: 16.03.05030/2017)

 

     às 11:33:54 horas do dia 31/10/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

16.03.05030/2017 - 2017/023/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO

CAMINHÃO, DE PRIMEIRO USO, 0 KM (ZERO-QUILÔMETRO) NA COR BRANCA,

visando atender à Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRIC,

conforme disposições deste Edital e seus anexos;.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor

Branca, com no mínimo: motor a diesel com injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros,

potência mínima de 150 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e

01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível

com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, barrica de

água para lavagem das  mãos, cabine metálica com ar condicionado, equipado com

carroceria em madeira ou aço, com altura e largura adequado para o caminhão, Rádio

AM/FM/CD/USB;  F re ios  ABS;  deve rá  a tender  todas  as  ex igênc ias  do

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

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS AS

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM EDITAL

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2017 11:26:19:783 AGRALE S A  R$ 186.000,00

25/10/2017 17:21:54:439 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 185.000,00

30/10/2017 18:54:45:245 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 300.000,00

30/10/2017 16:53:42:941 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO
LTDA ME  R$ 210.000,00

30/10/2017 17:36:38:822 VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP  R$ 249.000,00

31/10/2017 09:56:43:506 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 220.000,00

31/10/2017 10:17:47:317 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 600.000,00

31/10/2017 11:31:17:770 SIGGMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 500.000,00

30/10/2017 21:17:36:148 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 250.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor

Branca, com no mínimo: motor a diesel com injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros,

potência mínima de 150 CV, transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e

01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível

com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, barrica de

água para lavagem das  mãos, cabine metálica com ar condicionado, equipado com

carroceria em madeira ou aço, com altura e largura adequado para o caminhão, Rádio

AM/FM/CD/USB;  F re ios  ABS;  deve rá  a tender  todas  as  ex igênc ias  do

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

exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS AS

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM 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 31/10/2017, às 12:06:51 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de

primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor Branca, com no mínimo: motor a diesel com

injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros, potência mínima de 150 CV, transmissão com

caixa de marchas com 05 marchas avante e 01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de

no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar

para limpeza na cabine e tapetes, barrica de água para lavagem das  mãos, cabine metálica

com ar condicionado, equipado com carroceria em madeira ou aço, com altura e largura

adequado para o caminhão, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as

exigências do CONAMA/PROCONVE, com todos os equipamentos obrigatórios e itens de

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2017 12:05:08:116 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO
LTDA ME  R$ 176.900,00

31/10/2017 11:58:59:655 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 177.000,00

31/10/2017 11:46:07:980 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 209.962,00

31/10/2017 11:49:00:771 VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP  R$ 219.990,00

31/10/2017 09:56:43:506 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 220.000,00

30/10/2017 21:17:36:148 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 250.000,00

31/10/2017 10:17:47:317 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 600.000,00
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produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS

AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM EDITAL -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2017, às 10:25:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2017, às 10:25:59 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de

primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor Branca, com no mínimo: motor a diesel com

injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros, potência mínima de 150 CV, transmissão com

caixa de marchas com 05 marchas avante e 01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de

no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar

para limpeza na cabine e tapetes, barrica de água para lavagem das  mãos, cabine metálica

com ar condicionado, equipado com carroceria em madeira ou aço, com altura e largura

adequado para o caminhão, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as

exigências do CONAMA/PROCONVE, com todos os equipamentos obrigatórios e itens de

produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS

AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM EDITAL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ao

atendimento às exigências editalícias quanto a habilitação e o preço ofertado, DECIDO

DECLARAR VENCEDOR DO CERTAME o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA,

COMÉRCIO E SERVIÇOS ? LTDA-ME, conforme previsto no subitem 8.14 do Edital de

Licitação. Consigno desde já o prazo para interposição de eventual recurso contra o

presente ato até as 16h (Hora do DF) de hoje, 07.11.2017, observado em todo caso a forma

prevista em edital para tanto, sob pena de não ser conhecido o recurso.

 

    No dia 07/11/2017, às 10:25:59 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de

primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor Branca, com no mínimo: motor a diesel com

injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros, potência mínima de 150 CV, transmissão com

caixa de marchas com 05 marchas avante e 01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de

no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar

para limpeza na cabine e tapetes, barrica de água para lavagem das  mãos, cabine metálica

com ar condicionado, equipado com carroceria em madeira ou aço, com altura e largura

adequado para o caminhão, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as

exigências do CONAMA/PROCONVE, com todos os equipamentos obrigatórios e itens de

produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS

AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM EDITAL - a empresa

EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO LTDA ME com o valor R$

176.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 31/10/2017, às 11:26:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AGRALE S A, no lote (1) - VEICULO TIPO
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CAMINHÃO, de primeiro uso, 0 km (zero quilômetro) na  cor Branca, com no mínimo: motor

a diesel com injeção eletrônica,  no mínimo 04 cilindros, potência mínima de 150 CV,

transmissão com caixa de marchas com 05 marchas avante e 01 a ré, tração 4x2, direção

hidráulica, PBT de no mínimo 8.000Kg, tanque de combustível com no mínimo de 100 litros,

com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, barrica de água para lavagem das

mãos, cabine metálica com ar condicionado, equipado com carroceria em madeira ou aço,

com altura e largura adequado para o caminhão, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS;

deverá atender todas as exigências do CONAMA/PROCONVE, com todos os equipamentos

obrigatórios e itens de  produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro,

OBSERVADAS TODAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: A análise das propostas neste momento, pela

fase, restringem-se ao atendimento formal ao Edital. No caso, restou afrontada a exigência

contida no subitem 6.1.6 do Edital quanto a indicação de MARCA e MODELO em campo

próprio como condição para passar a etapa de lances, conforme previamente informado no

subitem 6.1.7, motivo pelo qual, DESCLASSIFICO a proposta, por força do princípio da

vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 31/10/2017, às 11:31:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou a proposta do fornecedor - SIGGMA COMERCIO E

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO, de primeiro uso,

0 km (zero quilômetro) na  cor Branca, com no mínimo: motor a diesel com injeção

eletrônica,  no mínimo 04 cilindros, potência mínima de 150 CV, transmissão com caixa de

marchas com 05 marchas avante e 01 a ré, tração 4x2, direção hidráulica, PBT de no

mínimo 8.000Kg, tanque de combustível com no mínimo de 100 litros, com pistola de ar para

limpeza na cabine e tapetes, barrica de água para lavagem das  mãos, cabine metálica com

ar condicionado, equipado com carroceria em madeira ou aço, com altura e largura

adequado para o caminhão, Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as

exigências do CONAMA/PROCONVE, com todos os equipamentos obrigatórios e itens de

produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de Trânsito Brasileiro, OBSERVADAS TODAS

AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: A análise das propostas neste momento, pela fase, restringe-se ao

atendimento formal ao Edital. No caso, restou afrontada a exigência contida no subitem

6.1.6 do Edital quanto à indicação do MODELO ofertado, em que pese ter indicado a marca,

a qual possui inúmeros modelos diferentes de caminhão.  Portanto, em razão de não ter

constado a informação previamente exigida em edital em campo próprio do sistema como

condição para passar a etapa de lances, conforme previamente informado no subitem 6.1.7,

DESCLASSIFICO a proposta, por força do princípio da vinculação ao instrumento

convocatório.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Membro Equipe Apoio

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
88.610.324/0001-92 AGRALE S A

84.652.296/0001-15 BURITI CAMINHOES LTDA

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

22.845.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

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

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

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

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

09.340.232/0001-63 VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP
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