
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: 02.00108/2018)

 

     às 10:31:53 horas do dia 09/05/2019 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:

02.00108/2018 - 2019/144/2018 que tem por objeto 2ª CHAMADA DA ERRATA -

REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO (CAMINHÃO TRUCK 6X4, TIPO VAC

ALL/PRESSÃO E CAMINHÃO TIPO VARREDEIRA), para atender as necessidades da

Administração Pública do Município de Porto Velho em especial a Subsecretaria Municipal

de Serviços Básicos  SEMUSB.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor

branca, com motor de no mínimo 06 cilindros, potência mínima de 220cv, câmbio com no

mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de

23.000kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de

Serviço ABS; alarme sonoro de marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3

pessoas (01 Motorista e 02 Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para

guardar documento do veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com

equipamento misto simultâneo de alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac

All/pressão�, para sucção e limpeza de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita,

caixas retentoras de óleo, de areia, gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S

limpeza de ruas entulhos, areia, restos de materiais de construção, pedras, garrafas, latas,

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/05/2019 16:59:10:861 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 4.050.000,00

09/05/2019 08:16:14:463 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 6.000.000,00

08/05/2019 16:20:11:534 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 3.000.000,00

08/05/2019 14:40:02:908 VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 3.362.799,99

08/05/2019 15:20:51:513 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 4.200.000,00

09/05/2019 08:44:51:595 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.362.799,99
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Lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor

branca, com motor de 04 cilindros, potência de no mínimo 200CV, com no mínimo 6

marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg,

carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg, tanque de combustível com capacidade de

no mínimo 275 litros, incluindo as revisões obrigatória no período em que o veículo estiver

em garantia, com emplacamento no município de Porto Velho, e com seguro total pelo

período de um ano equipado com varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor

branca, com motor de no mínimo 06 cilindros, potência mínima de 220cv, câmbio com no

mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de

23.000kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de

Serviço ABS; alarme sonoro de marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3

pessoas (01 Motorista e 02 Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para

guardar documento do veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/05/2019 08:16:14:463 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 8.000.000,00

08/05/2019 17:55:59:336 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.900.000,00

08/05/2019 16:20:11:534 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 3.000.000,00

08/05/2019 14:40:02:908 VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 4.050.000,00

08/05/2019 14:10:08:990 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 4.050.000,00

08/05/2019 15:20:51:513 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 4.500.000,00

09/05/2019 08:44:51:595 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 4.050.000,00
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equipamento misto simultâneo de alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac

All/pressão�, para sucção e limpeza de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita,

caixas retentoras de óleo, de areia, gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S

limpeza de ruas entulhos, areia, restos de materiais de construção, pedras, garrafas, latas,

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO EDITAL.

Lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor

branca, com motor de 04 cilindros, potência de no mínimo 200CV, com no mínimo 6

marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg,

carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg, tanque de combustível com capacidade de

no mínimo 275 litros, incluindo as revisões obrigatória no período em que o veículo estiver

em garantia, com emplacamento no município de Porto Velho, e com seguro total pelo

período de um ano equipado com varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/05/2019 10:49:42:015 VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 2.999.600,82

08/05/2019 16:20:11:534 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 3.000.000,00

09/05/2019 10:52:57:903 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.350.992,39

09/05/2019 10:52:56:587 BURITI CAMINHOES LTDA  R$ 3.351.000,00

09/05/2019 10:45:03:636 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 4.199.900,00

08/05/2019 15:20:51:513 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 4.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/05/2019 11:26:43:250 VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  R$ 2.999.558,62

08/05/2019 16:20:11:534 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 3.000.000,00

09/05/2019 11:27:13:469 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 3.839.991,15

09/05/2019 11:08:12:181 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 3.840.000,00

09/05/2019 11:38:09:794 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 4.049.999,99

08/05/2019 14:10:08:990 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 4.050.000,00
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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 09/05/2019, às 11:06:20 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/05/2019, às 10:32:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/05/2019, às 10:32:00 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

EDITAL. -  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: VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. No dia 23/05/2019,

às 14:02:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

08/05/2019 15:20:51:513 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  R$ 4.500.000,00

04/06/2019 Página 4 de 14



    No dia 23/05/2019, às 14:02:46 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

EDITAL. -  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: ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. No dia 28/05/2019, às

12:31:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/05/2019, às 12:31:54 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

EDITAL. -  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: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 04/06/2019,

às 13:31:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2019, às 13:31:01 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02
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Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

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

foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa BURITI CAMINHOES LTDA, 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, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 04/06/2019, às 14:05:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2019, às 14:05:14 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do

veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

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

seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa BURITI CAMINHOES LTDA, 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, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 11.2 a 11.5 do edital.

 

    No dia 04/06/2019, às 14:05:14 horas, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros,

potência mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção

hidráulica, ar-condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de

marcha ré, cabine curta vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02

Passageiros), direção regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do
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veículo e manual do proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de

alta sucção e hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza

de detritos em bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia,

gorduras, limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de

materiais de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO

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

empresa BURITI CAMINHOES LTDA com o valor R$ 3.351.000,00.

 

    No dia 09/05/2019, às 11:45:58 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com

varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/05/2019, às 10:32:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/05/2019, às 10:32:28 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com

varredeira mecânica conforme especificações abaixo:
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MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

. -  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: VCS

COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. No dia 23/05/2019, às 14:03:18 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2019, às 14:03:18 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com

varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ELITE

COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. No dia 04/06/2019, às 13:32:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2019, às 13:32:05 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com

varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

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

seguinte: Declaro vencedora a empresa REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS

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, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia

04/06/2019, às 14:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2019, às 14:06:42 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com
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varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

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

Ad jud i camos  es te  l o te / i t em  pa ra  empresa  REYCOMEX NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS 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, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item

11.2 a 11.5 do edital.

 

    No dia 04/06/2019, às 14:06:42 horas, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de

primeiro uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de

no mínimo 200CV, com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT de no mínimo 23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg,

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões

obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no

município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com

varredeira mecânica conforme especificações abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

04/06/2019 Página 10 de 14



. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

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

REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R$ 3.839.991,15.

 

    No dia 22/05/2019, às 10:31:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VCS COMERCIO CONSTRUCOES E

SERVICOS EIRELI, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de primeiro uso, 0 km

(zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros, potência mínima de

220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com capacidade mínima de

275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de marcha ré, cabine curta

vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02 Passageiros), direção

regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do veículo e manual do

proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de alta sucção e

hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza de detritos em

bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia, gorduras,

limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de materiais

de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO EDITAL.

O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa VCS COMERCIO

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, no lote 1, por não atender as especificações

técnicas mínimas exigida no edital, conforme o disposto na análise técnica da Secretaria

requisitante, Fls. nº 657 a 663 dos autos, relatório da análise disponível no sistema

licitações-e e no site www.portovelho.ro.gov.br link licitações/edital.

 

    No dia 22/05/2019, às 10:32:28 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VCS COMERCIO CONSTRUCOES E

SERVICOS EIRELI, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de primeiro uso, 0 km (zero

quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de no mínimo 200CV, com no

mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT de no mínimo

23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg, tanque de combustível com

capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões obrigatória no período em que o

veículo estiver em garantia, com emplacamento no município de Porto Velho, e com seguro

total pelo período de um ano equipado com varredeira mecânica conforme especificações

abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm
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. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa VCS COMERCIO

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, no lote 2, por não atender as especificações

técnicas mínimas exigida no edital, conforme o disposto na análise técnica da Secretaria

requisitante, Fls. nº 657 a 663 dos autos, relatório da análise disponível no sistema

licitações-e e no site www.portovelho.ro.gov.br link licitações/edital.

 

    No dia 23/05/2019, às 14:02:46 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de primeiro uso, 0 km (zero

quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros, potência mínima de 220cv,

câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT

mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros, Sistema

de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de marcha ré, cabine curta vasculhável, com

capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02 Passageiros), direção regulável, porta luvas,

porta objetos para guardar documento do veículo e manual do proprietário, quebra sol

externo, com equipamento misto simultâneo de alta sucção e hidrojateamento de alta

pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza de detritos em bocas de lobo, bueiros,

poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia, gorduras, limpeza de caixas e tanques

em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de materiais de construção, pedras,

garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP, no lote 1, por não atender a convocação, conforme itens; 8.3.2 a 8.3.5 do

edital. Ficando a mesma sujeita as penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002,

itens 5.1.9, 12.1, 18.1 e 19.8 do edital e seus anexos e, demais normas pertinentes por

desistência de propostas.

 

    No dia 23/05/2019, às 14:03:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP, no lote (2) - Veiculo Tipo Caminhão 4 x 2, de primeiro uso, 0 km (zero

quilometro) na cor branca, com motor de 04 cilindros, potência de no mínimo 200CV, com no

mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT de no mínimo
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23.000 kg, carga útil+ carroceria de no mínimo 10.500 kg, tanque de combustível com

capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões obrigatória no período em que o

veículo estiver em garantia, com emplacamento no município de Porto Velho, e com seguro

total pelo período de um ano equipado com varredeira mecânica conforme especificações

abaixo:

 

MOTOR

. AGCO SISU POWER (VALTRA)

. Potência: 115 CV- 2300 rpm

. Torque: 400 Nm a 1400 rpm

SISTEMA DE VARRIÇÃO

. Sucção a vácuo- pressão (-)

VASSOURAS LATERAIS

. Com largura padrão de 500mm, velocidade e sistema de flutuação controlados a partir da

cabine.

. Fabricadas em duas versões: Aço ou PP + Aço

VASSOURA CENTRAL

. Fabricada em PP com largura de 1130mm, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa ELITE COMERCIAL E

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, no lote 2, por não atender a convocação, conforme itens;

8.3.2 a 8.3.5 do edital. Ficando a mesma sujeita as penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº

10.520/2002, itens 5.1.9, 12.1, 18.1 e 19.8 do edital e seus anexos e, demais normas

pertinentes por desistência de propostas.

 

    No dia 28/05/2019, às 12:31:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - REYCOMEX NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (1) - Veiculo Tipo Caminhão truck 6 x 4, de primeiro

uso, 0 km (zero quilometro) na cor branca, com motor de no mínimo 06 cilindros, potência

mínima de 220cv, câmbio com no mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, direção hidráulica, ar-

condicionado, PBT mínimo de 23.000kg, tanque de combustível com capacidade mínima de

275 litros, Sistema de Freio de Serviço ABS; alarme sonoro de marcha ré, cabine curta

vasculhável, com capacidade para 3 pessoas (01 Motorista e 02 Passageiros), direção

regulável, porta luvas, porta objetos para guardar documento do veículo e manual do

proprietário, quebra sol externo, com equipamento misto simultâneo de alta sucção e

hidrojateamento de alta pressão, tipo �Vac All/pressão�, para sucção e limpeza de detritos em

bocas de lobo, bueiros, poços de visita, caixas retentoras de óleo, de areia, gorduras,

limpeza de caixas e tanques em ETA'S limpeza de ruas entulhos, areia, restos de materiais

de construção, pedras, garrafas, latas, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS NO EDITAL.

O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa REYCOMEX NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote 1, por não atender a convocação, conforme itens;
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8.3.2 a 8.3.5 do edital. Ficando a mesma sujeita as penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº

10.520/2002, itens 5.1.9, 12.1, 18.1 e 19.8 do edital e seus anexos e, demais normas

pertinentes por desistência de propostas.

 

    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

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
84.652.296/0001-15 BURITI CAMINHOES LTDA

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

22.845.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

47.110.960/0001-78 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

24.925.416/0001-89 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

28.739.782/0001-02 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

21.700.911/0001-00 VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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