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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00098/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 078/2019 SRP Nº 039/2019

EMPRESA: MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA

CNPJ: 03.680.934/0001-00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: 69 3535 – 5083

E-MAIL:

REPRESENTANTE: AKIMI SAKAMOTO DE GASPERI

CPF: 481.580.549-00

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UND 67 R$ 671,00 R$ 44.957,00

2 UND 686 R$ 660,00 R$ 452.760,00

3 UND 81 R$ 660,00 R$ 53.460,00

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

RUA DOM PEDRO II Nº 115 – JAMARI – CEP:76.877-136 ARIQUEMES 
– RO

macelo.bratek@motopratico.com.br

ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP VALORE ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida – Volume útil 
mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; 
Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno 
com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com 
96 cm de largura, 94 cmde altura e 66 cm de comprimento; Com passador de 
cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa 
basculante, que se abra para As laterais esquerda ou direita, medindo no 
máximo 24cm dealtura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para 
limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e 
fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de 
carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local 
de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa 
anticorrosivos; Com logotipodo Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade 
média de 30anos. 
Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, 
revestido com emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no 
concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras 
com distância mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no 
mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia 
mínima de 12 meses.

A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto 
Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante.
À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

MOTOPAM / 
MPS70

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas 
compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura 
mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com 
Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com 
dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 
30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos 
inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou 
direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento 
externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa 
de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter 
no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com 
emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no 
concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas 
costas das lixeiras com distância mínima de 300 mm entre os furos; com 
parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e 
arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses.

A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto 
Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante.
À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

MOTOPAM / 
MPCT50

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas 
compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura 
mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com 
Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com 
dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 
30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos 
inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais esquerda ou 
direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento 
externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa 
de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter 
no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com 
emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no 
concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas 
costas das lixeiras com distância mínima de 300 mm entre os furos; com 
parafusos em aço inoxidável de, no mínimo 6 mm com porcas travantes e 
arruelas lisas de diâmetro externo de 30 mm. Garantia mínima de 12 meses.

A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro do perímetro urbano de Porto 
Velho, demarcado e sinalizado previamente pela contratante.
À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

MOTOPAM  /  
MPCT50
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4 UND 238 R$ 671,00 R$ 159.698,00

5 UND 79 R$ 671,00 R$ 53.009,00

VALOR TOTAL R$ 763.884,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ..................................................R$ R$ 1.097.137,41

UM MILHÃO, NOVENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ...............................................................R$ R$ 763.884,00

SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .............................................................R$ R$ 333.253,41

TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 30,37%

TRINTA VIRGULA TRINTA E SETE PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 22 de julho de 2019

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

EQUIPE DE PREGÕES– SML

Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampacolorida; Volume útil 
mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; 
Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno 
com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.máximas de caixa e tampas com 
96 cm de largura, 94 cmde altura e 66 cm de comprimento; Com passador de 
cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa 
basculante, que se abra paraAs laterais esquerda ou direita, medindo no 
máximo 24cm dealtura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para 
limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e 
fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de 
carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local 
de maior castigo por vandalismo; Acabamentoexterno liso; Caixa e Tampa 
anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade 
média de 30anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro 
e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura 
eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá 
ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância 
mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no 
mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 
mm. Garantia mínima de 12 meses.
A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro dos distritos de Porto Velho, 
demarcado e sinalizado previamente pela contratante.
À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

MOTOPAM  /  
MPS 70

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampacolorida; Volume útil 
mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; 
Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno 
com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.máximas de caixa e tampas com 
96 cm de largura, 94 cmde altura e 66 cm de comprimento; Com passador de 
cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa 
basculante, que se abra paraAs laterais esquerda ou direita, medindo no 
máximo 24cm dealtura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para 
limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e 
fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de 
carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local 
de maior castigo por vandalismo; Acabamentoexterno liso; Caixa e Tampa 
anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade 
média de 30anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de diâmetro 
e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura 
eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá 
ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das lixeiras com distância 
mínima de 350 mm entre os furos; com parafusos em aço inoxidável de, no 
mínimo 6 mm com porcas travantes e arruelas lisas de diâmetro externo de 30 
mm. Garantia mínima de 12 meses.
A instalação das lixeiras será efetuada pela contratada dentro dos distritos de Porto Velho, 
demarcado e sinalizado previamente pela contratante.
À contratante caberá acompanhar e fiscalizar o serviço durante a execução do mesmo.

MOTOPAM  /  
MPS 70


