
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: 12.00006/2019)

 

     às 13:00:38 horas do dia 26/07/2019 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:

12.00006/2019 - 2019/090/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 03 (três) veículos,

visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família  SEMASF.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com

especificações mínimas: 05 portas incluindo porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0, potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo de tapete de borracha, protetor de Carter,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, capacidade de porta malas de 250 litros,

ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05 lugares, demais especificações via edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�, modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com

especificações mínimas: 05 portas incluindo porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à

frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0, potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica,

vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo de tapete de borracha, protetor de Carter,

capacidade de tanque de combustível de 45 litros, capacidade de porta malas de 250 litros,

ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05 lugares, demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2019 08:30:42:468 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 159.705,00

25/07/2019 15:49:58:857 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 144.000,00

25/07/2019 10:51:31:098 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 148.500,00

18/07/2019 09:48:22:095 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRE  R$ 133.185,00

25/07/2019 19:19:10:027 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 157.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    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 26/07/2019, às 13:39:42 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo

de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45 litros,

capacidade de porta malas de 250 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05

lugares, demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 05/08/2019, às 15:00:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/08/2019, às 15:00:12 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo

de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45 litros,

capacidade de porta malas de 250 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05

lugares, demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARO VENCEDOR A EMPRESA

ARREMATANTE POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA A PARTIR DESTE

MOMENTO, SOB O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART.

26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 05/08/2019, às 16:01:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/08/2019, às 16:01:51 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

18/07/2019 09:48:22:095 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRE  R$ 133.185,00

25/07/2019 15:49:58:857 AUTOVEMA VEICULOS LTDA  R$ 144.000,00

25/07/2019 10:51:31:098 PEDRAGON AUTOS LTDA.  R$ 148.500,00

25/07/2019 19:19:10:027 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE
NEGOCI  R$ 157.900,00

26/07/2019 08:30:42:468 NISSEY MOTORS LTDA  R$ 159.705,00
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potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo

de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45 litros,

capacidade de porta malas de 250 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05

lugares, demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS

VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO

NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 05/08/2019, às 16:01:51 horas, no lote (1) - Veículo automotor FLEX, �NOVO�,

modelo do ano da compra, tipo �HATCH�, com especificações mínimas: 05 portas incluindo

porta-malas, câmbio manual de 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, motorização 1.0,

potência 75cv, direção hidráulica ou elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, jogo

de tapete de borracha, protetor de Carter, capacidade de tanque de combustível de 45 litros,

capacidade de porta malas de 250 litros, ar-condicionado de fábrica, capacidade de 05

lugares, demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAS EIRE com o valor R$ 133.185,00.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA

28.480.709/0001-50 EXPERT COMERCIO SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCI

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.
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