
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: 16.00002/2019)

 

     às 10:42:26 horas do dia 08/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

16.00002/2019 - 2019/RE059/2019 que tem por objeto REPUBLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE

VEÍCULO NOVO (CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILÔMETRO) ano/modelo

igual ou superior, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integração 

SEMI.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0,

potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à frente e 1 ré, ar-condicionado, direção

elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em

vigor do CONTRAN e demais componentes exigidos pela legislação nacional vigente.

Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica dentro do estado e homologada pelo

fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a logomarca do Prefeitura do Município de

Porto Velho � PMPV e do Convênio n° 864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação

vigente. De acordo com todas as exigências deste Termo de Referência.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0,

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2019 08:18:21:123 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 151.470,00

04/07/2019 13:21:10:195 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 155.000,00

04/07/2019 17:28:07:925 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRE  R$ 137.530,67

08/07/2019 08:59:24:401 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 150.000,00

07/07/2019 16:10:00:246 R L DE FARIAS EIRELI  R$ 137.500,00

05/07/2019 09:29:25:531 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 137.530,00

08/07/2019 00:17:54:620 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI  R$ 230.000,00
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potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à frente e 1 ré, ar-condicionado, direção

elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em

vigor do CONTRAN e demais componentes exigidos pela legislação nacional vigente.

Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica dentro do estado e homologada pelo

fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a logomarca do Prefeitura do Município de

Porto Velho � PMPV e do Convênio n° 864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação

vigente. De acordo com todas as exigências deste Termo de Referência.

 

    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 08/07/2019, às 11:32:00 horas, no lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km

com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0, potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à

frente e 1 ré, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os

equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN e demais componentes

exigidos pela legislação nacional vigente. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica

dentro do estado e homologada pelo fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a

logomarca do Prefeitura do Município de Porto Velho � PMPV e do Convênio n°

864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação vigente. De acordo com todas as

exigências deste Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/07/2019, às 12:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/07/2019, às 12:31:18 horas, no lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km

com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0, potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à

frente e 1 ré, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os

equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN e demais componentes

exigidos pela legislação nacional vigente. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2019 11:24:26:454 R L DE FARIAS EIRELI  R$ 110.500,00

08/07/2019 11:23:30:293 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRE  R$ 110.850,00

08/07/2019 11:08:31:519 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 122.400,00

08/07/2019 11:07:17:979 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
EIRELI  R$ 136.000,00

08/07/2019 10:52:44:288 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 137.345,00

04/07/2019 13:21:10:195 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 155.000,00

08/07/2019 00:17:54:620 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI  R$ 230.000,00

10/07/2019 Página 2 de 4



dentro do estado e homologada pelo fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a

logomarca do Prefeitura do Município de Porto Velho � PMPV e do Convênio n°

864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação vigente. De acordo com todas as

exigências deste Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa R L DE

FARIAS EIRELI, no lote 1, 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 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 10/07/2019, às 13:12:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/07/2019, às 13:12:17 horas, no lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km

com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0, potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à

frente e 1 ré, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os

equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN e demais componentes

exigidos pela legislação nacional vigente. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica

dentro do estado e homologada pelo fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a

logomarca do Prefeitura do Município de Porto Velho � PMPV e do Convênio n°

864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação vigente. De acordo com todas as

exigências deste Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa R L DE

FARIAS EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e o item 11.2.1 do edital.

 

    No dia 10/07/2019, às 13:12:17 horas, no lote (1) - Caminhonete cabine dupla, zero km

com no mínimo: tração 4x4, motor 2.0, potência mínima de 170 cv, transmissão 5 marchas à

frente e 1 ré, ar-condicionado, direção elétrica ou hidráulica, Contendo Todos os

equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN e demais componentes

exigidos pela legislação nacional vigente. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica

dentro do estado e homologada pelo fabricante. Itens adicionais: veículo plotado com a

logomarca do Prefeitura do Município de Porto Velho � PMPV e do Convênio n°

864236/2018, insulfilme de acordo com a legislação vigente. De acordo com todas as

exigências deste Termo de Referência. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa R L DE FARIAS EIRELI com o valor R$ 110.500,00.

 

    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.
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RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

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:
06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI

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

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

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.

19.426.365/0001-00 R L DE FARIAS EIRELI

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