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925373.2862019 .5723 .4337 .5561929268

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00286/2019

Às 11:52 horas do dia 22 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 35/2019/GAB/SUPEL de 11/02/2019, 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
0026235532201996, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00286/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente Veículo TIPO PICK-UP, para atender a demanda de
deslocamento da equipe técnica envolvida com as Ações de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil AEPETI e PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ, bem como as demais atividades integradas da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
SEAS.. 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 PICK-UP
Descrição Complementar: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor predominante Branca,
ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo diesel INTERCOOLLER, 4
cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e reduzida com acionamento interno,
carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco) marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4
(quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos
laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado
original de fábrica, alarme com travamento das portas, espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas
originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista,
capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da
montadora/fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 286.245,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: R L DE FARIAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 260.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO PICK-UP

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
19.426.365/0001-00 R L DE FARIAS

EIRELI
Não Não 2 R$ 142.000,0000 R$ 284.000,0000 21/10/2019

09:33:06
Marca: Frontier 
Fabricante: Nissan 
Modelo / Versão: Nissan Frontier S 2.3 Turbo 4x4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga R$ protetor de cárter e
caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer
primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia de no mínimo 02 (duas) autorizadas
sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) no interior do Estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta)
dias consecutivos a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio, todos itens de
segurança exigidos pelo CONTRAN.

05.888.433/0001-49 SABENAUTO
COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 2 R$ 143.000,0000 R$ 286.000,0000 15/10/2019
19:22:15

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL 
Modelo / Versão: S10 LT 2.8 CABINE DUPLA 4X4 DIESEL 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação NACIONAL ou MERCOSUL, com as seguintes especificações
mínimas: motor 2.8 turbo diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência de 200 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e
4x4 traçada e reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo
com 05 (cinco) marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro
(motorista e passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter,
vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das
portas, espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais,
banco em tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg,
protetor de cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia de 03 (Três) anos direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o
que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia de no mínimo 02 (duas)
autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) 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 CONTRAN. O veículo deverá ser entregue na cidade de Porto Velho/RO devidamente emplacado,
sendo o primeiro emplacamento no Estado de Rondônia em nome do adquirente sem ônus. Local de entrega: Almoxarifado
Geral do Governo, situado a Rua Antônio Lacerda nº 4138, Bairro Industrial na cidade de Porto Velho - RO, CEP: 78.950-
040 no horário das 07h30min às 12h30min /Validade da Proposta 60 dias corridos conforme edital / Frete: CIF destino

28.739.782/0001-02 TRIUNFO
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 2 R$ 143.122,5000 R$ 286.245,0000 21/10/2019
08:59:44

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: frontier 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação NACIONAL ou MERCOSUL, com as seguintes especificações
mínimas: motor 2.2 turbo diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração
4x2 e 4x4 traçada e reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual
mínimo com 05 (cinco) marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro
(motorista e passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter,
vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das
portas, espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais,
banco em tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg,
protetor de cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000
km (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia de no mínimo 02
(duas) autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) 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 CONTRAN.

19.275.849/0001-04 NR COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI

Sim Não 2 R$ 143.122,5000 R$ 286.245,0000 21/10/2019
09:16:33

Marca: ford 
Fabricante: ford 
Modelo / Versão: ranger 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO E
LOGISTICA EIRELI

Sim Sim 2 R$ 143.122,8000 R$ 286.245,6000 18/10/2019
14:48:21

Marca: FORD 
Fabricante: FORD 
Modelo / Versão: RANGER 2.2 DIESEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS
LTDA

Não Não 2 R$ 149.000,0000 R$ 298.000,0000 20/10/2019
22:37:50

Marca: Toyota 
Fabricante: Toyota 
Modelo / Versão: Hilux STD PP 2.8L CD/MT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital. estamos ciente das especificações referente ao ANEXO I.
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83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA
SOLUCAO LTDA

Sim Sim 2 R$ 160.000,0000 R$ 320.000,0000 11/10/2019
18:11:24

Marca: FORD 
Fabricante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 
Modelo / Versão: RANGER 2.2 DIESEL 160 CV 4X4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: Marca: FORD, Modelo:
RANGER MT 2.2 DIESEL 160 CV 4X4; 0 km (zero quilômetro), cor predominante Branca, ano 2019 ou mais recente,
fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima
de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi
em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco) marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas
integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais,
protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original
de fábrica, alarme com travamento das portas, espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas
originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista,
capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano
direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no
Estado de Rondônia de no mínimo 02 (duas) autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) no interior do
Estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da retirada da nota de empenho ou
assinatura do contrato, sistema de áudio, todos itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo será entregue na
cidade de Porto Velho/RO devidamente emplacado no Estado de Rondônia e demais especificações e condições na forma
do edital.

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

Sim Sim 2 R$ 160.000,0000 R$ 320.000,0000 18/10/2019
11:59:32

Marca: RANGER 
Fabricante: FORD 
Modelo / Versão: XL 2.2 DIESEL 4X4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia de no mínimo 02 (duas)
autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) no interior do Estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60
(sessenta) dias consecutivos a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio, todos
itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo deverá ser entregue na cidade de Porto Velho/RO devidamente
emplacado no Estado de Rondônia.

09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO
- VEICULOS

Sim Sim 2 R$ 170.000,0000 R$ 340.000,0000 14/10/2019
15:58:39

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S10 LT 4X4 MT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

07.147.626/0001-74 DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
DE PRODU

Sim Sim 2 R$ 182.976,0000 R$ 365.952,0000 15/10/2019
14:49:27

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: S10 LS 4X4 DIESEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas

14.234.954/0001-73 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 2 R$ 190.000,0000 R$ 380.000,0000 21/10/2019
08:20:21

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL 
Modelo / Versão: S10 2.8 Turbo Diesel 4x4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
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elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

03.093.776/0006-04 MANUPA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS
EIRELI

Não Não 2 R$ 195.000,0000 R$ 390.000,0000 21/10/2019
08:02:54

Marca: Nissan 
Fabricante: Nissan 
Modelo / Versão: Frontier S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia de no mínimo 02 (duas)
autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) no interior do Estado de Rondônia, prazo de entrega de até 60
(sessenta) dias consecutivos a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio, todos
itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. O veículo deverá ser entregue na cidade de Porto Velho/RO devidamente
emplacado no Estado de Rondônia.

30.260.538/0001-04 REAVEL VEICULOS
EIRELI

Não Não 2 R$ 200.000,0000 R$ 400.000,0000 17/10/2019
15:38:40

Marca: FORD 
Fabricante: FORD 
Modelo / Versão: RANGER XL 2.2 DIESEL MANUAL 4X4 2019-2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano/modelo 2019/2019, com as seguintes especificações: motor 2.2 turbo diesel INTERCOOLLER, 4
cilindros, potência de 160 CV, torque 38,2 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e reduzida com acionamento interno, carroceria
sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual com 05 (cinco) marchas a frente, freios ABS e EBD (Distribuição
Eletrônica de Frenagem) nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e passageiro), direção
hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros elétricos nas 4 portas,
travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas, espelhos retrovisores
externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em tecido, capacidade
para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade de carga 1180 kg, protetor de cárter e caçamba, carroceria
aberta, Garantia de 05 (cinco) anos direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro), possui
assistência técnica em Porto Velho/RO e no interior do Estado de Rondônia.O veiculo será entregue na cidade de Porto
Velho/RO devidamente emplacado.

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO
E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 200.000,0000 R$ 400.000,0000 19/10/2019
17:38:36

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN BRASIL 
Modelo / Versão: FRONTIER S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 250.000,0000 R$ 500.000,0000 18/10/2019
16:45:04

Marca: NISSAN 
Fabricante: NISSAN 
Modelo / Versão: FRONTIER S 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo
diesel INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e
reduzida com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000 27.429.627/0001-19 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 400.000,0000 10.577.266/0001-55 22/10/2019 11:52:09:083
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R$ 400.000,0000 30.260.538/0001-04 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 390.000,0000 03.093.776/0006-04 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 380.000,0000 14.234.954/0001-73 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 365.952,0000 07.147.626/0001-74 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 340.000,0000 09.103.941/0001-25 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 320.000,0000 83.356.071/0001-59 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 320.000,0000 28.515.824/0001-13 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 298.000,0000 04.996.600/0001-02 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 286.245,6000 22.553.526/0001-31 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 286.245,0000 19.275.849/0001-04 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 286.245,0000 28.739.782/0001-02 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 286.000,0000 05.888.433/0001-49 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 284.000,0000 19.426.365/0001-00 22/10/2019 11:52:09:083
R$ 283.900,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 11:21:17:333
R$ 283.899,9900 19.426.365/0001-00 24/10/2019 11:22:37:510
R$ 283.000,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 11:22:58:390
R$ 261.394,2900 07.147.626/0001-74 24/10/2019 11:23:38:297
R$ 283.887,0000 03.093.776/0006-04 24/10/2019 11:26:58:920
R$ 261.394,0000 19.426.365/0001-00 24/10/2019 11:28:50:943
R$ 282.998,0000 03.093.776/0006-04 24/10/2019 11:29:00:180
R$ 276.890,0000 04.996.600/0001-02 24/10/2019 11:29:38:993
R$ 276.887,0000 03.093.776/0006-04 24/10/2019 11:29:40:570
R$ 261.393,0000 19.426.365/0001-00 24/10/2019 11:29:48:980
R$ 280.000,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 11:29:58:150
R$ 261.200,0000 19.426.365/0001-00 24/10/2019 11:31:05:123
R$ 320.000,0000 27.429.627/0001-19 24/10/2019 11:33:11:493
R$ 260.500,0000 19.426.365/0001-00 24/10/2019 11:33:29:447
R$ 276.500,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 11:35:41:283
R$ 276.497,0000 03.093.776/0006-04 24/10/2019 11:35:43:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
07.147.626/0001-

74 24/10/2019 11:49:15:003 24/10/2019 11:54:15:003 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 24/10/2019
11:16:02 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

24/10/2019
11:20:26 Batida iminente. Data/hora iminência: 24/10/2019 11:30:26.

Aguardando
Convocação ME/EPP

24/10/2019
11:49:11 Aguardando convocação ME/EPP

Início do desempate 24/10/2019
11:49:15 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

24/10/2019
11:54:55

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:54:15 de 24/10/2019. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE
PRODU, CNPJ/CPF: 07147626000174

Encerrado 24/10/2019
11:54:55 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

24/10/2019
11:56:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.426.365/0001-
00.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

24/10/2019
13:45:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF:
19.426.365/0001-00.

Aceite 29/10/2019
11:02:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.426.365/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 260.500,0000.

Habilitado 29/10/2019
11:02:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R L DE FARIAS EIRELI - CNPJ/CPF:
19.426.365/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem
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Pregoeiro 22/10/2019
11:53:00

O Pregoeiro comunica aos participantes que o certame ficará SUSPENSO. Ficando desde já
designado o dia 24.10.2019 as 11hs00min horário de Brasília, para continuação dos demais

atos pertinentes. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o
acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.

Pregoeiro 24/10/2019
11:16:10

Bom dia!

Pregoeiro 24/10/2019
11:16:26

O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro
colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.

Pregoeiro 24/10/2019
11:16:35

Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat”
durante a fase de lances, e será facultado o Pregoeiro negociar preço após o término da

disputa de lances.
Pregoeiro 24/10/2019

11:16:44
Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat”

durante a fase de lances, e será facultado o Pregoeiro negociar preço após o término da
disputa de lances.

Pregoeiro 24/10/2019
11:16:49

Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado
conforme disposto no Art. 7 da Lei 10.520, na forma constante do Edital que rege este

certame.
Sistema 24/10/2019

11:20:27
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:30 de 24/10/2019, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 24/10/2019

11:33:07
o pregoeiro informa que após o termino da fase de lances, estará iniciando a Fase de

negociação das propostas.
Sistema 24/10/2019

11:49:11
O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei

Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema 24/10/2019
11:49:11

O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em
"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

Sistema 24/10/2019
11:49:15

Sr. Fornecedor DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODU,
CNPJ/CPF: 07147626000174, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006,
você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao

lance vencedor, até às 11:54:15 de 24/10/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema 24/10/2019

11:54:55
O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:54:15 de 24/10/2019. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E

REPRESENTACOES DE PRODU, CNPJ/CPF: 07147626000174
Sistema 24/10/2019

11:54:55
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema 24/10/2019
11:56:52

Senhor fornecedor R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.426.365/0001-00, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 24/10/2019
11:57:06

Para R L DE FARIAS EIRELI - DETERMINO a empresa vencedora, ao item 13 e subitens do
edital contendo a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, no prazo máximo

estabelecido de 120 (cento e vinte) minutos, via sistema (anexo), sob pena de não aceitação
da proposta.

19.426.365/0001-
00

24/10/2019
11:58:20

Bom dia, sr. Pregoeiro. Estamos cientes e já estamos providenciando o envio da
documentação de habilitação e da proposta de preços.

Pregoeiro 24/10/2019
12:03:06

Para R L DE FARIAS EIRELI - senhor Licitante.

Pregoeiro 24/10/2019
12:04:25

Para R L DE FARIAS EIRELI - O Senhor se responsabiliza em atender as exigências de
assistência Técnica aqui no Estado de Rondônia?

Pregoeiro 24/10/2019
12:05:15

Para R L DE FARIAS EIRELI - a propósito, me forneça os locais onde serão realizadas a
assistências

19.426.365/0001-
00

24/10/2019
12:08:08

Sim. Com certeza. Estaremos enviando declaração a respeito.

Pregoeiro 24/10/2019
12:16:18

Para R L DE FARIAS EIRELI - OK, verifique o prazo estabelecido para envio.

19.426.365/0001-
00

24/10/2019
12:18:48

Ok.

Sistema 24/10/2019
13:45:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.426.365/0001-00,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/10/2019
13:49:17

O Pregoeiro COMUNICA aos participantes que o certame ficará SUSPENSO, para que a equipe
de licitação proceda à análise da proposta de preços. Ficando desde já designado o dia

25.10.2019 as 11hs30min horário de Brasília, para continuação dos demais atos pertinentes.
Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o acompanhamento no sistema de

todos os atos praticados.
Pregoeiro 25/10/2019

11:37:48
bom dia!

Pregoeiro 25/10/2019
11:39:37

O Pregoeiro comunica aos participantes que o certame ficará SUSPENSO. Ficando desde já
designado o dia 29.10.2019 as 11hs00min horário de Brasília, para continuação dos demais

atos pertinentes. Vale alertá-los que é de responsabilidade dos participantes o
acompanhamento no sistema de todos os atos praticados.

Pregoeiro 29/10/2019
10:59:36

Bom dia!

Pregoeiro 29/10/2019
10:59:57

estamos dando continuidade a certame.

Pregoeiro 29/10/2019 O Pregoeiro informa que a proposta da empresa R L DE FARIAS EIRELI, fora devidamente
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11:02:29 analisada, sendo que a mesma teve sua descrição apresentada em conformidade com edital.
Diante dos fatos, o Pregoeiro Aceita e Habilita a empresa no presente certame.

Sistema 29/10/2019
11:02:45

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 29/10/2019
11:03:10

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/10/2019 às 11:27:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

21/10/2019
09:34:58

Previsão de Reabertura: 23/10/2019 09:00:00.  Motivo: Tendo em vista que a Secretaria
solicitante não respondeu as impugnações em tempo hábil

Reativado 22/10/2019
11:51:54

Abertura de Prazo 29/10/2019
11:02:45 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

29/10/2019
11:03:10 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/10/2019 às 11:27:00.

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 5.450 de 31 de
maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 29 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROGERIO PEREIRA SANTANA 
Pregoeiro Oficial

MAIZA BRAGA BARBETO
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão Eletrônico   Nº 00286/2019 

RESULTADO POR FORNECEDOR

19.426.365/0001-00 - R L DE FARIAS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 VEÍCULO PICK-UP Unidade 2 R$ 130.250,0000 R$ 260.500,0000
Marca: Frontier
Fabricante: Nissan
Modelo / Versão: Nissan Frontier S 2.3 Turbo 4x4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor
predominante Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo diesel
INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e reduzida com
acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco) marchas a frente, freios
ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e passageiro), direção hidráulica, combustível
diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar
condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas, espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e
rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista,
capacidade mínima de carga R$ protetor de cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da
montadora/fábrica ou 100.000 km (o que ocorrer primeiro) a partir do recebimento do comprador, assistência no Estado de Rondônia
de no mínimo 02 (duas) autorizadas sendo 01 (uma) em Porto Velho/RO e 01 (uma) no interior do Estado de Rondônia, prazo de
entrega de até 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, sistema de áudio,
todos itens de segurança exigidos pelo CONTRAN.

Total do Fornecedor: R$ 260.500,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 260.500,0000

Voltar
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00286/2019

Às 11:31 horas do dia 29 de outubro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00286/2019, referente ao
Processo nº 0026235532201996, o pregoeiro, Sr(a) ROGERIO PEREIRA SANTANA, 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 PICK-UP
Descrição Complementar: Veículo Tipo Caminhonete Pick-up Cabine Dupla: 0 km (zero quilômetro), cor predominante
Branca, ano 2019 ou mais recente, fabricação, com as seguintes especificações mínimas: motor 2.2 turbo diesel
INTERCOOLLER, 4 cilindros, potência mínima de 160 CV, torque mínimo 38 kgfm, tração 4x2 e 4x4 traçada e reduzida
com acionamento interno, carroceria sobre chassi em lâmina de aço, transmissão manual mínimo com 05 (cinco)
marchas a frente, freios ABS e EBD nas 4 (quatro) rodas integrados, com air bags duplo dianteiro (motorista e
passageiro), direção hidráulica, combustível diesel, estribos laterais, protetor de caçamba, protetor de cárter, vidros
elétricos nas 4 portas, travas elétricas das portas, ar condicionado original de fábrica, alarme com travamento das portas,
espelhos retrovisores externos com controle interno, pneus e rodas originais de fábrica, quatro portas laterais, banco em
tecido, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, capacidade mínima de carga 1000 kg, protetor de
cárter e caçamba, carroceria aberta, Garantia mínima de 01 (um) ano direto da montadora/fábrica ou 100.000 km (o que
ocorrer primeiro)... Verificar a especificação no anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 286.245,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: R L DE FARIAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 260.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/10/2019
11:31:06

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: R L DE FARIAS EIRELI, CNPJ/CPF:
19.426.365/0001-00, Melhor lance: R$ 260.500,0000

Fim do documento
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DECLARAÇÕES

 
UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO
Pregão Eletrônico Nº 2862019

CNPJ/CPF  Razão Social/Nome Porte da Empresa
83.356.071/0001-59 PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA ME/EPP
Data Declarações: 11/10/2019 18:11  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO - VEICULOS ME/EPP
Data Declarações: 14/10/2019 15:58  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
07.147.626/0001-74 DAF TECH - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES DE

PRODU
ME/EPP

Data Declarações: 15/10/2019 14:49  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
05.888.433/0001-49 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 15/10/2019 19:22  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
30.260.538/0001-04 REAVEL VEICULOS EIRELI Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 17/10/2019 15:38  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 18/10/2019 11:59  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 18/10/2019 14:48  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 18/10/2019 16:45  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 19/10/2019 17:38  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 20/10/2019 22:37  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
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03.093.776/0006-04 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 21/10/2019 08:02  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
14.234.954/0001-73 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 21/10/2019 08:20  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
28.739.782/0001-02 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 21/10/2019 08:59  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
19.275.849/0001-04 NR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 21/10/2019 09:16  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
19.426.365/0001-00 R L DE FARIAS EIRELI Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 21/10/2019 09:33  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 Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Fechar
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