
Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação
Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº
Processo

0026087340201886

1.2. Nº
Procedimento

PE 00526/2018

1.3. Nome
Órgão
Interessado

Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS

1.4. Objeto Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes - veiculos tipo van e tipo pick-up, visando
atender as necessidades da seas através do convênio nº 464/DPCN/2017. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

1.5. Sistema
de Compras

ComprasNet

1.6. Situação
Final

Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 28.515.824/0001-13

2 03.773.683/0001-08 COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

3 15.332.890/0001-06 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

4 03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA - OUTROS

ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
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4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3. RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA - OUTROS NÃO NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL.

ESTIMADO

7.8. 
VAL.

OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 03.968.287/0001-
36

AUTOVEMA VEICULOS LTDA -
OUTROS

NÃO NÃO 1 R$ 316.190,56 R$
316.000,00

-0,06

2 03.968.287/0001-
36

AUTOVEMA VEICULOS LTDA -
OUTROS

NÃO NÃO 2 R$ 186.553,56 R$
165.000,00

-11,55

TOTAIS R$ 502.744,12 R$
481.000,00

-4,33

8. ITENS FRACASSADOS

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

Observações:
*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à
apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

VALDENIR GONCALVES JUNIOR
Pregoeiro Oficial 

Matrícula
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ALINE LOPES ESPINDOLA
Equipe Apoio 

Matrícula 300131588

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA
Equipe Apoio 

Matrícula 300130696
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Pregão Eletrônico

925373.5262018 .8012 .4682 .659731869

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00526/2018 
  

Às 11:00 horas do dia 20 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 13/2018/SUPEL/CI de 02/02/2018, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 0026087340201886, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00526/2018. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes - veiculos tipo van e tipo pick-up, visando atender as necessidades da seas
através do convênio nº 464/DPCN/2017. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, com as seguintes especificações mínimas: 0km (zero
quilometro), ano/modelo, cor branca, 01 (uma) porta lateral corrediça do lado direito, duas porta dianteiras e duas portas
traseiras com de até 180¨, motor, sendo de quatro cilindros em linha, com 16 válvulas, comando duplo no cabeçote, ciclo
diesel, sistema de arrefecimento selado, com capacidade de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o motorista, ano e modelo
da fabricação no mínimo 2018 ou mais novo, com as especificações mínimas a seguir: direção hidráulica, motor diesel,
potência no mínimo 114cv câmbio manual 05 velocidades avante e 01 a ré, protetor de carter, tanque combustível de 75
litros, ar condicionado, rádio fm com cd e mp3. Garantia mínima de 12 (doze) meses direto da montadora/fabrica ou 40.000
(quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador. Bloco do motor de ferro fundido e
cabeçote de alumínio. Rodas e pneus Rodado dianteiro simples e traseiro simples ou duplo, rodas a disco de aço 5x16 com
estribo. Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou no interior do estado de
Rondônia. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: und
Valor estimado: R$ 316.190,5600 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 360.000,0000 e com valor negociado a R$
316.000,0000 .
 
Item: 2
Descrição: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações mínimas: veículo
automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta, com
cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no mínimo 2018 ou mais
novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e tapete de borracha, com
airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme adendo para 49l),
capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos os demais
equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses direto da
montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador,
Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou no interior do estado de Rondônia,
prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato. DESCRIÇÃO
COMPLETA NO TR.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: und
Valor estimado: R$ 186.553,5600 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO VAN

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA

VEICULOS LTDA
Não Não 2 R$ 200.000,0000 R$ 400.000,0000 06/12/2018

10:14:20
Marca: DUCATO 

 Fabricante: FIAT S/A 
 Modelo / Versão: DUCATO CONFORT DISEL 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, com as seguintes especificações
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mínimas: 0km (zero quilometro), ano/modelo, cor branca, 01 (uma) porta lateral corrediça do lado direito, duas porta
dianteiras e duas portas traseiras com de até 180¨, motor, sendo de quatro cilindros em linha, com 16 válvulas,
comando duplo no cabeçote, ciclo diesel, sistema de arrefecimento selado, com capacidade de 16 (dezesseis)
passageiros incluindo o motorista, ano e modelo da fabricação no mínimo 2018 ou mais novo, com as especificações
mínimas a seguir: direção hidráulica, motor diesel, potência no mínimo 114cv câmbio manual 05 velocidades avante e
01 a ré, protetor de carter, tanque combustível de 75 litros, ar condicionado, rádio fm com cd e mp3. Garantia mínima
de 12 (doze) meses direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a
partir do recebimento do comprador. Bloco do motor de ferro fundido e cabeçote de alumínio. Rodas e pneus Rodado
dianteiro simples e traseiro simples ou duplo, rodas a disco de aço 5x16 com estribo. Assistência técnica autorizada no
estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou no interior do estado de Rondônia. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:00:58:120
R$ 378.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:09:15:683
R$ 360.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:18:26:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 20/12/2018
11:05:49 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

20/12/2018
11:06:16 Batida iminente. Data/hora iminência: 20/12/2018 11:07:16.

Encerrado 20/12/2018
11:20:06 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

20/12/2018
11:43:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/12/2018
12:18:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36.

Aceite 21/12/2018
13:07:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36, pelo melhor lance de R$ 360.000,0000 e com valor negociado a R$
316.000,0000. Motivo: Valor negociado conforme chat mensagem.

Habilitado 21/12/2018
13:14:34

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - VEÍCULO VAN

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.773.683/0001-08 COMETA COMERCIO

DE VEICULOS LTDA
Não Não 3 R$ 62.184,5200 R$ 186.553,5600 19/12/2018

19:48:55
Marca: VOLKSWAGEN 

 Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL 
 Modelo / Versão: SAVEIRO ROBUST CS 1.6 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações
mínimas: veículo automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível),
carroceria aberta, com cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no
mínimo 2018 ou mais novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e
tapete de borracha, com airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme
adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos
os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses
direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do
comprador, Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capitalporto velho ou no interior do estado
de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do
contrato, sistema de áudio, todos itens de segurança exigidos pelo contratam, o veículos será entregue na cidade de
porto velho/ro devidamente emplacado, sendo o emplacamento no estado de Rondônia em nome do adquirente sem
ônus. Obs,: Os recursos financeiros necessários para acobertar as despesas decorrentes da contratação são oriundos do
Convênio nº 464/DPCN/2017.

03.968.287/0001-36 AUTOVEMA
VEICULOS LTDA

Não Não 3 R$ 63.000,0000 R$ 189.000,0000 06/12/2018
10:14:20

Marca: STRADA HARD WORKING 
 Fabricante: FIAT S/A 

 Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 FLEX 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações

mínimas: veículo automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível),
carroceria aberta, com cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no
mínimo 2018 ou mais novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e
tapete de borracha, com airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme
adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos
os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses
direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do
comprador, Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou no interior do estado
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de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do
contrato. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR.

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL -
REPRESENTACOES
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 3 R$ 63.180,0000 R$ 189.540,0000 19/12/2018
17:26:09

Marca: Strada 
 Fabricante: Fiat 

 Modelo / Versão: Cabine simples 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações

mínimas: veículo automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível),
carroceria aberta, com cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no
mínimo 2018 ou mais novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e
tapete de borracha, com airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme
adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos
os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses
direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do
comprador, assistência no estado de Rondônia de no mínimo 2 (duas) autorizadas sendo 1 (uma) em porto velho/ro e
1(uma) no interior do estado de Rondônia, prazo de entrega de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da retirada da
nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio, todos itens de segurança exigidos pelo contratam, o
veículos será entregue na cidade de porto velho/ro devidamente emplacado, sendo o emplacamento no estado de
Rondônia em nome do adquirente sem ônus. Obs,: Os recursos financeiros necessários para acobertar as despesas
decorrentes da contratação são oriundos do Convênio nº 464/DPCN/2017.

28.515.824/0001-13 ARTHA
EMPREENDIMENTOS,
COMERCIO E
LOCACOES - EIRELI

Sim Sim 3 R$ 65.000,0000 R$ 195.000,0000 19/12/2018
18:13:46

Marca: MONTANA 
 Fabricante: CHEVROLET 

 Modelo / Versão: LS 1.4 FLEX 0KM 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações

mínimas: veículo automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível),
carroceria aberta, com cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no
mínimo 2018 ou mais novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e
tapete de borracha, com airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme
adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos
os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses
direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do
comprador, assistência no estado de Rondônia de no mínimo 2 (duas) autorizadas sendo 1 (uma) em porto velho/ro e
1(uma) no interior do estado de Rondônia, prazo de entrega de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da retirada da
nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio, todos itens de segurança exigidos pelo contratam, o
veículos será entregue na cidade de porto velho/ro devidamente emplacado, sendo o emplacamento no estado de
Rondônia em nome do adquirente sem ônus. Obs,: Os recursos financeiros necessários para acobertar as despesas
decorrentes da contratação são oriundos do Convênio nº 464/DPCN/2017.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 195.000,0000 28.515.824/0001-13 20/12/2018 11:00:58:120
R$ 189.540,0000 15.332.890/0001-06 20/12/2018 11:00:58:120
R$ 189.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:00:58:120
R$ 186.553,5600 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:00:58:120
R$ 180.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:07:00:893
R$ 179.990,0000 15.332.890/0001-06 20/12/2018 11:13:12:790
R$ 179.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:14:04:933
R$ 178.990,0000 15.332.890/0001-06 20/12/2018 11:14:22:450
R$ 175.000,0000 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:14:36:797
R$ 174.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:14:58:390
R$ 173.000,0000 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:15:14:673
R$ 170.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:15:43:987
R$ 169.000,0000 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:15:58:753
R$ 168.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:16:17:410
R$ 167.900,0000 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:16:30:943
R$ 167.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:16:44:647
R$ 166.999,0000 03.773.683/0001-08 20/12/2018 11:17:29:727
R$ 165.000,0000 03.968.287/0001-36 20/12/2018 11:17:44:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 20/12/2018
11:05:51 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

20/12/2018
11:12:02 Batida iminente. Data/hora iminência: 20/12/2018 11:15:02.

Encerrado 20/12/2018
11:30:05 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

20/12/2018
11:43:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36.
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Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

20/12/2018
11:43:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.773.683/0001-08.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

20/12/2018
11:44:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.332.890/0001-06.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

20/12/2018
12:21:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

20/12/2018
12:25:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMETA COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.773.683/0001-08.

Aceite 21/12/2018
13:07:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000.

Habilitado 21/12/2018
13:14:34

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

21/12/2018
13:54:43

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RODA BRASIL -
REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.332.890/0001-06.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 20/12/2018
11:01:17

Bom dia Senhores licitantes! Encontra-se aberto o PE nº: 526/2018, portanto, permaneçam
conectados e atentos as solicitações e informações no chat mensagem.

Pregoeiro 20/12/2018
11:01:36

Srs. Licitantes, ressaltamos que o presente certame está sendo regido pela Lei Federal nº
10.520/2002, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações,

subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com os Decretos
Estaduais nºs. 12.205/2006, 16.089/2011, 21.675/2017 e 18.340/2013, com a Lei Estadual

n° 2.414/2011 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto.
Pregoeiro 20/12/2018

11:01:54
Registro que ao dar ciência do Edital no COMPRASNET, todos os licitantes tem conhecimento

das regras constantes no Instrumento Convocatório devendo obedece-las
Pregoeiro 20/12/2018

11:02:15
Registro que após a fase de lances, serão dado novas orientações no que tange a

convocação para envio das propostas e seus prazos.
Pregoeiro 20/12/2018

11:02:30
Apos a verificação da Admissibilidade das propostas será iniciada a fase de lances.

Pregoeiro 20/12/2018
11:03:34

Senhores, os itens serão abertos para lances, portanto, encaminhem suas melhores ofertas
para a Administração!

Pregoeiro 20/12/2018
11:05:41

O item 01, encontra-se com proposta acima do estimado (R$ 316.190,50), e registro que a
Administração não irá adquirir equipamentos com propostas superiores ao estimado.

Sistema 20/12/2018
11:06:16

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:07 de 20/12/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 20/12/2018
11:07:25

Encaminhem suas melhores ofertas para a Administração!

Pregoeiro 20/12/2018
11:11:55

A proposta do item 01 ainda encontra-se acima do estimado. Encaminhe uma melhor oferta
Senhor licitante.

Sistema 20/12/2018
11:12:02

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:15 de 20/12/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 20/12/2018
11:30:33

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 20/12/2018

11:36:55
Senhores licitantes, informo que serão convocadas todas as licitantes que tiverem com os

lances dentro do estimado para envio da proposta e folder/prospecto para que a Pasta
Gestora possa analisar a compatibilidade com o solicitado no Edital. Após o retorno da
análise e retorno da pastas este Pregoeiro poderá convocar as Empresas para novas

negociações...
Pregoeiro 20/12/2018

11:37:20
... e se for o caso atualização das propostas.

Pregoeiro 20/12/2018
11:38:25

Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO para o item 01 convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto

que o ultimo lance registrado no sistema encontra-se acima do estimado. Prazo 03 min.
03.968.287/0001-

36
20/12/2018
11:38:55

bom dia, sim Sr pregoeiro

Pregoeiro 20/12/2018
11:40:06

Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Bom dia! Tem interesse em negociar? Valor estimado R$
316.190,56.

03.968.287/0001-
36

20/12/2018
11:40:28

podemos chegar no estimado de 158.000,00 unitário

03.968.287/0001-
36

20/12/2018
11:41:08

Totalizando R$ 316.000,00

Pregoeiro 20/12/2018
11:41:35

Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Em nome do Governo do Estado de Rondônia agradeço
Senhor licitante! Permaneça logado e atento as próximas orientações.

Pregoeiro 20/12/2018
11:42:28

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES COM PROPOSTAS DENTRO DO ESTIMADO, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO para os item 01 e 02, solicito que no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) minutos, encaminhe proposta de preço e caso optem poderão antecipar o envio dos
documentos de habilitação conforme item 14 e seus subitens do Edital. Caso optem, todos

os documentos deverão...
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Pregoeiro 20/12/2018
11:42:49

... ser anexados e enviados de forma única pelo Sistema COMPRASNET, no qual deverá
constar proposta e prospectos de TODOS OS ITENS convocados.

Pregoeiro 20/12/2018
11:43:19

Registro que as licitantes que encaminharam documentos de licitação de forma antecipada
os mesmos serão analisados e caso algum esteja vencido e/ou faltando serão solicitados por

este Pregoeiro.
Sistema 20/12/2018

11:43:39
Senhor fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 20/12/2018

11:43:42
Senhor fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 20/12/2018

11:43:54
Senhor fornecedor COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.773.683/0001-

08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 20/12/2018

11:44:00
Senhor fornecedor RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA,

CNPJ/CPF: 15.332.890/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 20/12/2018

11:45:06
Senhores licitantes, os itens encontram-se com anexos abertos, atentem-se aos prazos

máximos de envio.
Sistema 20/12/2018

12:18:50
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-

36, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 20/12/2018

12:21:47
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-

36, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema 20/12/2018

12:25:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:

03.773.683/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 20/12/2018

13:26:07
Senhores licitantes permaneçam conectados que os prospectos encontram-se sob analise da

pasta gestora.
Pregoeiro 20/12/2018

14:13:25
Senhores licitantes permaneçam logados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.

Pregoeiro 20/12/2018
15:21:27

Informo que o presente certame será SUSPENSO, portanto, retornando suas atividades
amanhã, dia 21 de dezembro de 2018, às 10:00 (Horário de Rondônia) e 12:00 (horário de

Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Boa tarde!
Pregoeiro 21/12/2018

11:03:51
Atenção Senhores licitantes, considerando a não conclusão da analise por parte da pasta

gestora, o presente certame, continuará SUSPENSO, retornando suas atividades ainda hoje,
21 de dezembro de 2018, às 11:00 (horário de Rondônia) e 13:00 (horário de Brasília),

portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham um bom dia!
Pregoeiro 21/12/2018

13:01:30
Senhores licitantes, encontra-se reaberto o PE n° 526/2018.

Pregoeiro 21/12/2018
13:03:21

Senhores informo que a análise da proposta apresentada para os Itens 01 e 02 foi concluída
pela pasta gestora.

Pregoeiro 21/12/2018
13:04:05

Registro que conforme Parecer exarado pela Pasta Gestora, através da Senhora Ivete dos
Santos Campos, Gerente, documento anexo nos autos, informo que a proposta realizada
pela Empresa: AUTOVEMA LTDA, para os Itens 01 e 02 ENCONTRAM-SE em conformidade
com as especificações técnicas exigidas no Edital, portanto, CONSUBSTANCIADO POR TAL

PARECER, POR SE ...
Pregoeiro 21/12/2018

13:04:21
...TRATAR DE ASSUNTO TÉCNICO, este Pregoeiro procederá com a aceitação do mesmo.

Pregoeiro 21/12/2018
13:13:20

Considerando o envio dos documentos de habilitação de forma antecipada, por parte da
Empresa AUTOVEMA VEICULOS LTDA, informo que após consulta nos sítios eletrônicos CEIS,

SICAF e CAGEFIMP e tendo em vista todos os documentos estarem regulares, declaro a
mesma habilitada para os Itens 01 e 02 do PE n° 526/2018.

Sistema 21/12/2018
13:14:34

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 21/12/2018
13:15:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/12/2018 às 13:36:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 21/12/2018 13:14:34 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

21/12/2018 13:15:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2018 às 13:36:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:54 horas do dia 21 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
VALDENIR GONCALVES JUNIOR 

 Pregoeiro Oficial

 
ALINE CRUZ DE OLIVEIRA

 Equipe de Apoio
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ALINE LOPES ESPINDOLA

 Equipe de Apoio
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PREGÃO ELETRÔNICO
DECLARAÇÕES

 UASG  925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

 Pregão Eletrônico   Nº 00526/2018
 
 

CNPJ/CPF Razão Social/Nome Porte da Empresa
03.968.287/0001-
36

AUTOVEMA VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 06/12/2018 10:14  Declaração MEE/EPP/COOP:
NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM

Declaração Fato Superveniente:
SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta:

SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
15.332.890/0001-
06

RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS
LTDA

ME/EPP

Data Declarações: 19/12/2018 17:26  Declaração MEE/EPP/COOP:
NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM

Declaração Fato Superveniente:
SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta:

SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
28.515.824/0001-
13

ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI ME/EPP

Data Declarações: 19/12/2018 18:13  Declaração MEE/EPP/COOP:
SIM  Declaração de Ciência Edital: SIM

Declaração Fato Superveniente:
SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
03.773.683/0001-
08

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 19/12/2018 19:48  Declaração MEE/EPP/COOP:
NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM

Declaração Fato Superveniente:
SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta:

SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

 

 
Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Pregão Eletrônico   Nº 00526/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

03.968.287/0001-36 - AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO VAN und 2 R$ 158.000,0000 R$ 316.000,0000
Marca: DUCATO

 Fabricante: FIAT S/A
 Modelo / Versão: DUCATO CONFORT DISEL

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, com as seguintes especificações mínimas: 0km (zero
quilometro), ano/modelo, cor branca, 01 (uma) porta lateral corrediça do lado direito, duas porta dianteiras e duas portas traseiras
com de até 180¨, motor, sendo de quatro cilindros em linha, com 16 válvulas, comando duplo no cabeçote, ciclo diesel, sistema de
arrefecimento selado, com capacidade de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o motorista, ano e modelo da fabricação no mínimo
2018 ou mais novo, com as especificações mínimas a seguir: direção hidráulica, motor diesel, potência no mínimo 114cv câmbio
manual 05 velocidades avante e 01 a ré, protetor de carter, tanque combustível de 75 litros, ar condicionado, rádio fm com cd e mp3.
Garantia mínima de 12 (doze) meses direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a
partir do recebimento do comprador. Bloco do motor de ferro fundido e cabeçote de alumínio. Rodas e pneus Rodado dianteiro
simples e traseiro simples ou duplo, rodas a disco de aço 5x16 com estribo. Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia,
sendo na capital- porto velho ou no interior do estado de Rondônia. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR

2 VEÍCULO VAN und 3 R$ 55.000,0000 R$ 165.000,0000
Marca: STRADA HARD WORKING 

 Fabricante: FIAT S/A
 Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 FLEX

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações mínimas: veículo
automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta, com cinco
marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no mínimo 2018 ou mais novo, cor sólida
branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e tapete de borracha, com airbarg duplo (motorista e
passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg.
Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de
trânsito. Garantia mínima de 12 (doze) meses direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer
primeiro) a partir do recebimento do comprador, Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho
ou no interior do estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias a partir da retirada da nota de empenho ou
assinatura do contrato. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR.

Total do Fornecedor: R$ 481.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 481.000,0000
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Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00526/2018 
 

Às 13:55 horas do dia 21 de dezembro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00526/2018, referente ao
Processo nº 0026087340201886, o pregoeiro, Sr(a) VALDENIR GONCALVES JUNIOR, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

 
Resultado da Adjudicação

 
Item: 1
Descrição: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, com as seguintes especificações mínimas: 0km (zero
quilometro), ano/modelo, cor branca, 01 (uma) porta lateral corrediça do lado direito, duas porta dianteiras e duas
portas traseiras com de até 180¨, motor, sendo de quatro cilindros em linha, com 16 válvulas, comando duplo no
cabeçote, ciclo diesel, sistema de arrefecimento selado, com capacidade de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o
motorista, ano e modelo da fabricação no mínimo 2018 ou mais novo, com as especificações mínimas a seguir:
direção hidráulica, motor diesel, potência no mínimo 114cv câmbio manual 05 velocidades avante e 01 a ré, protetor
de carter, tanque combustível de 75 litros, ar condicionado, rádio fm com cd e mp3. Garantia mínima de 12 (doze)
meses direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do
recebimento do comprador. Bloco do motor de ferro fundido e cabeçote de alumínio. Rodas e pneus Rodado dianteiro
simples e traseiro simples ou duplo, rodas a disco de aço 5x16 com estribo. Assistência técnica autorizada no estado
de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou no interior do estado de Rondônia. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: und
Valor estimado: R$ 316.190,5600 Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 360.000,0000 , com valor negociado a
R$ 316.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 21/12/2018
13:55:05

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36, Melhor lance: R$ 360.000,0000, Valor Negociado: R$ 316.000,0000

 
Item: 2
Descrição: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK-UP com as seguintes especificações mínimas: veículo
automotor zero quilômetro, tipo caminhonete pick-up, movida a álcool e gasolina (bicombustível), carroceria aberta,
com cinco marchas à frente e uma ré, duas portas, mínimo de 02 lugares, ano e modelo fabricação no mínimo 2018
ou mais novo, cor sólida branca. Equipado com vidros elétricos, ar condicionados, direção hidráulica e tapete de
borracha, com airbarg duplo (motorista e passageiro) capacidade mínima no tanque de 55l (alterado conforme
adendo para 49l), capacidade de carga de no mínimo 600kg. Motor de mínimo 1.4 e 85cv. O veículo deverá conter
todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o código brasileiro de trânsito. Garantia mínima de 12 (doze)
meses direto da montadora/fabrica ou 40.000 (quarenta mil) km rodados (o que ocorrer primeiro) a partir do
recebimento do comprador, Assistência técnica autorizada no estado de Rondônia, sendo na capital- porto velho ou
no interior do estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias a partir da retirada da nota de
empenho ou assinatura do contrato. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: und
Valor estimado: R$ 186.553,5600 Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .
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Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 21/12/2018
13:55:06

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36, Melhor lance: R$ 165.000,0000

 
 

Fim do documento


