
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: 16.03.042/2017)

 

     às 11:08:00 horas do dia 28/11/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

16.03.042/2017 -  2017/034/2017 que tem por  objeto AQUISIÇÃO DE 05

(CINCO)CAMINHÕES TRUCK TRAÇADO COM CAÇAMBA, para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Integração  SEMI, notadamente a Subsecretaria Municipal de

Agricultura e Abastecimento  SEMAGRIC.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km

(zero quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar

condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4

cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE,

transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de

23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em

aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos

arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16

polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento

dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2017 18:18:20:035 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 1.600.000,00

27/11/2017 08:52:26:054 SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$
2.250.000.000,00

28/11/2017 10:38:13:651 C M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  R$ 1.251.700,00

26/11/2017 21:52:53:180 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 2.500.000,00

27/11/2017 18:56:54:611 EXTRA MAQUINAS S/A  R$ 1.325.000,00
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(zero quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar

condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4

cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE,

transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de

23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em

aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos

arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16

polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento

dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME.

 

    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 28/11/2017, às 11:24:14 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/11/2017, às

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

 

    No dia 28/11/2017, às 12:47:47 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

Data-Hora Fornecedor Lance

27/11/2017 18:56:54:611 EXTRA MAQUINAS S/A  R$ 1.325.000,00

28/11/2017 11:09:53:175 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 1.449.500,00

28/11/2017 11:20:01:029 SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 2.400.000,00

26/11/2017 21:52:53:180 HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
MAQU E EQU  R$ 2.500.000,00
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frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO

EDITAL EM SEU ITEM 8.2. SUBITEM III. No dia 28/11/2017, às 12:48:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2017, às 12:48:43 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: ERRO DE DIGITAÇÃO. No dia 28/11/2017, às 12:49:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2017, às 12:49:16 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

EXTRA MAQUINAS S/A. No dia 28/11/2017, às 15:49:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 28/11/2017, às 15:49:06 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

BURITI CAMINHOES LTDA. No dia 29/11/2017, às 10:13:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/11/2017, às 10:13:43 horas, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC

TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do

certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção

eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a

frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo,

capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm +

forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas

espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm)

dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro

no FINAME. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 30/11/2017, às 11:15:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0

km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar

condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4

cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE,

transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de

23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em

aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos

arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16

polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento

dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME. - nenhum fornecedor foi
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declarado vencedor.

 

    No dia 28/11/2017, às 10:38:13 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou a proposta do fornecedor - C M - COMERCIO SERVICOS E

CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM

CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou

superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01

ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade

Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha

em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras

mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em

perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME. O

motivo da desclassificação foi: De acordo com o Edital: 6.1.7. A ausência de Marca,

modelo/referência no campo próprio do sistema impedirá a licitante de participar da etapa de

lances. O descumprimento do estabelecido no item 6.1.6, fará a licitante ser desclassificada

da licitação.

 

    No dia 28/11/2017, às 12:49:15 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - EXTRA MAQUINAS S/A, no lote (1) - VEICULO TIPO

CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado

no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com

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

260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo

10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica,

reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de

4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos arredondados, construídos em

chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16

polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm).

Deverá ter registro no FINAME. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A)

LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO

LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2. SUBITEM III.

 

    No dia 28/11/2017, às 15:49:06 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - BURITI CAMINHOES LTDA, no lote (1) - VEICULO

TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro),

fabricado no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar condicionado, cor

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

mínima de 260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com
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no mínimo 10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba

hidráulica, reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões

mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos arredondados,

construídos em chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm);

costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento dianteiro 3/16

polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO

VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2.

SUBITEM III.

 

    No dia 29/11/2017, às 10:13:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote

(1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM CAÇAMBA, veículo 0 km (zero

quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou superior, cabine metálica ar

condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo, 4

cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE,

transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01 ré, direção hidráulica, PBT de

23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade Vol. 10m3, CAÇAMBA em

aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha em madeira, com cantos

arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras mínimas: Lateral 3/16

polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em perfil U. Fechamento

dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA PROPOSTA

ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO EDITAL EM

SEU ITEM 8.2. SUBITEM III.

 

    No dia 30/11/2017, às 11:15:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - HORTOCOM CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO

DE MAQU E EQU, no lote (1) - VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUKC TRAÇADO COM

CAÇAMBA, veículo 0 km (zero quilômetro), fabricado no ano em curso do certame ou

superior, cabine metálica ar condicionado, cor Branca, com as seguintes especificações

mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 260 CV, injeção eletrônica

conforme normas PROCONVE, transmissão 6x4 com no mínimo 10 marchas a frente e 01

ré, direção hidráulica, PBT de 23.000Kg, bomba hidráulica, reservatório de óleo, capacidade

Vol. 10m3, CAÇAMBA em aço dimensões mínimas de 4.800 x 2.300 x 920mm + forminha

em madeira, com cantos arredondados, construídos em chapa de aço, nas espessuras

mínimas: Lateral 3/16 polegadas(4.75mm); costelas 3/16 polegadas (4.75mm) dobradas em

perfil U. Fechamento dianteiro 3/16 polegadas (4.75mm). Deverá ter registro no FINAME. O

motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO DA SUA

PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM FUNDAMENTO NO
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EDITAL EM SEU ITEM 8.2. SUBITEM III.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JANINI FRANCA TIBES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
84.652.296/0001-15 BURITI CAMINHOES LTDA

63.777.718/0001-09 C M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

19.293.041/0002-22 EXTRA MAQUINAS S/A

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

19.635.017/0001-43 SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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