
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: 08.00185/2019)

 

     às 11:04:15 horas do dia 22/07/2019 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: 08.00185/2019 -

2019/085/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP

CABINE DUPLA, COM 04 (PORTAS), ZERO KM, MOVIDO A DIESEL, visando atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme especificações

definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados

pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO

KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes especificações: Modelo do ano da contratação

ou do ano posterior; Motorização: motor turbo diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de

170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida; câmbio manual com no mínimo 5 (cinco)

marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões e Capacidade: capacidade mínima de

carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da caçamba para 1.000 litros; tanque de

combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; capacidade de transporte

de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista; comprimento mínimo de 5200 mm e largura

mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de

fábrica e homologado pela montadora), rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus ANEXOS.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO

KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes especificações: Modelo do ano da contratação

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/07/2019 21:04:58:854 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 142.770,00

17/07/2019 14:49:17:075 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 200.000,00

19/07/2019 11:50:47:065 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 169.900,00
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ou do ano posterior; Motorização: motor turbo diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de

170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida; câmbio manual com no mínimo 5 (cinco)

marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões e Capacidade: capacidade mínima de

carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da caçamba para 1.000 litros; tanque de

combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; capacidade de transporte

de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista; comprimento mínimo de 5200 mm e largura

mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de

fábrica e homologado pela montadora), rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e

ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus ANEXOS.

 

    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 22/07/2019, às 11:48:42 horas, no lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE

DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes

especificações: Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Motorização: motor turbo

diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de 170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida;

câmbio manual com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões

e Capacidade: capacidade mínima de carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da

caçamba para 1.000 litros; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e

cinco) litros; capacidade de transporte de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista;

comprimento mínimo de 5200 mm e largura mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e

Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de fábrica e homologado pela montadora),

rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus

ANEXOS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/07/2019, às 15:34:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2019, às 15:34:33 horas, no lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE

DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes

especificações: Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Motorização: motor turbo

diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de 170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida;

câmbio manual com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2019 21:04:58:854 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 142.770,00

19/07/2019 11:50:47:065 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 169.900,00

17/07/2019 14:49:17:075 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 200.000,00
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e Capacidade: capacidade mínima de carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da

caçamba para 1.000 litros; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e

cinco) litros; capacidade de transporte de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista;

comprimento mínimo de 5200 mm e largura mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e

Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de fábrica e homologado pela montadora),

rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus

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

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 085/2019;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.3 e 8.1 do instrumento convocatório; Que o

Parecer Contábil considerou a proposta e a empresa apta; Declaramos a empresa NISSEY

MOTORS LTDA, vencedora do certame. No dia 24/07/2019, às 11:32:21 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 11:32:21 horas, no lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE

DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes

especificações: Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Motorização: motor turbo

diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de 170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida;

câmbio manual com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões

e Capacidade: capacidade mínima de carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da

caçamba para 1.000 litros; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e

cinco) litros; capacidade de transporte de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista;

comprimento mínimo de 5200 mm e largura mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e

Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de fábrica e homologado pela montadora),

rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus

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

seguinte: Com fulcro no disposto no Edital; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está de acordo com o item 6.3 e 8.1; Que o

Parecer Contábil considerou a empresa apta; e ainda, a ausência de recursos no prazo

previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 24/07/2019, às 11:32:21 horas, no lote (1) - VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE

DUPLA, COM 04 (QUATRO) PORTAS, ZERO KM, MOVIDO À DIESEL, com as seguintes

especificações: Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Motorização: motor turbo

diesel de 2.3 L (mínimo), potência mínima de 170 CV; tração 4X2, 4X4 e 4X4 com reduzida;

câmbio manual com no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré;Dimensões

e Capacidade: capacidade mínima de carga de 1.000 kg, capacidade mínima de volume da

caçamba para 1.000 litros; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e

cinco) litros; capacidade de transporte de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista;
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comprimento mínimo de 5200 mm e largura mínima de 1750 mm;Suspensão, Rodas e

Freios: pneus no mínimo 225/70 R16 (originais de fábrica e homologado pela montadora),

rodas aro 16� (mínimo). DEMAIS DESCRIÇÕES e ESPECIFICAÇÕES no EDITAL e seus

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

empresa NISSEY MOTORS LTDA com o valor R$ 142.390,00.

 

    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.

 

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:
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA.
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