
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: 02.00182/2019)

 

     às 10:35:43 horas do dia 15/08/2019 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:

02.00182/2019 - 2019/104/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR ARLA 32, visando

atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto

Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox automotivo, solução de uréia de alta

pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para gases de escape em veículos

equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr  deverá conter as especificações da

norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA CONCORRÊNCIA

Lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox automotivo, solução de uréia de alta

pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para gases de escape em veículos

equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr deverá conter as especificações da

norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ 25%

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/08/2019 14:40:33:568 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 154.490,00

15/08/2019 09:03:42:447 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 145.800,00

12/08/2019 10:25:16:236 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 137.000,00

15/08/2019 09:16:34:021 IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LT  R$ 154.490,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/08/2019 09:03:42:447 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 48.510,00

12/08/2019 10:25:16:236 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 45.000,00

15/08/2019 09:16:34:021 IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LT  R$ 54.450,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox automotivo, solução de uréia de alta

pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para gases de escape em veículos

equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr  deverá conter as especificações da

norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA CONCORRÊNCIA

Lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox automotivo, solução de uréia de alta

pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para gases de escape em veículos

equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr deverá conter as especificações da

norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ 25%

 

    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 15/08/2019, às 11:21:05 horas, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

CONCORRÊNCIA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/08/2019, às

12:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2019, às 12:29:36 horas, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr

Data-Hora Fornecedor Lance

15/08/2019 11:10:03:527 IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LT  R$ 116.500,00

15/08/2019 11:09:41:397 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 116.900,00

15/08/2019 11:09:23:070 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 117.300,00

12/08/2019 10:25:16:236 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 137.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/08/2019 11:11:12:121 IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRONICOS LT  R$ 38.500,00

15/08/2019 11:10:55:010 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 38.900,00

12/08/2019 10:25:16:236 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 45.000,00
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deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

CONCORRÊNCIA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o

fornecedor: IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT. No dia

22/08/2019, às 11:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2019, às 11:33:09 horas, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

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

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa PETRANORTE COMERCIO DE

PECAS E SERVICOS 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 26/08/2019, às 09:30:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/08/2019, às 09:30:26 horas, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

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

foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PETRANORTE COMERCIO DE

PECAS E SERVICOS 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 26/08/2019, às 09:30:26 horas, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

CONCORRÊNCIA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI com o valor R$

115.426,10.

 

    No dia 15/08/2019, às 11:21:09 horas, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr
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deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/08/2019, às 12:30:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2019, às 12:30:09 horas, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor:

IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT. No dia 22/08/2019,

às 11:34:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2019, às 11:34:01 horas, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedora a empresa PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E

SERVICOS EIRELI, no lote 2, 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 26/08/2019, às 09:30:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/08/2019, às 09:30:41 horas, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos este lote/item para empresa PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E

SERVICOS 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 26/08/2019, às 09:30:41 horas, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de

nox automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox

para gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr

deverá conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ
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25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 38.440,50.

 

    No dia 20/08/2019, às 12:29:36 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS

ELETRO-ELETRONICOS LT, no lote (1) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox

automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para

gases de escape em veículos equipados com sistema scr,  cujo fluido do sistema scr  deverá

conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros. - AMPLA

CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa IGARATA

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, no lote 1, por não atender os

itens 10.5 a 10.5.7 do edital, ou seja, não encaminhou o Balanço Patrimonial quando

convocada para encaminhamento de sua proposta e demais documentos, bem como

Parecer Técnico Contábil constantes nos autos, fls. 283/284.

 

    No dia 20/08/2019, às 12:30:09 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS

ELETRO-ELETRONICOS LT, no lote (2) - ARLA 32, Agente redutor liquido de nox

automotivo, solução de uréia de alta pureza a 32,5%, agente redutor de emissões nox para

gases de escape em veículos equipados com sistema scr, cujo fluido do sistema scr deverá

conter as especificações da norma isso 22241, galão de 20 litros.� COTA DE ATÉ 25%. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa IGARATA COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, no lote 1, por não atender os itens 10.5 a

10.5.7 do edital, ou seja, não encaminhou o Balanço Patrimonial quando convocada para

encaminhamento de sua proposta e demais documentos, bem como Parecer Técnico

Contábil constantes nos autos, fls. 283/284.

 

    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio
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LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
09.117.354/0001-95 IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT

05.215.132/0001-54 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA

84.708.445/0001-10 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

18.759.625/0001-05 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
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