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Pregão Eletrônico

925373.3042019 .8931 .5147 .432283500

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00304/2019 

Às 09:00 horas do dia 24 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
14/2019/SUPEL-CI de 07/02/2019, 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 0021.292188/2019-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00304/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo, visando
atender a Polícia Militar de Rondônia no Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência - PROERD.. 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: TRENA
Descrição Complementar: Veículo tipo automóvel: 0 KM; ano de fabricação/modelo não inferior ao ano vigente ao da entrega, com as especificações mínimas a seguir:
motor gasolina/álcool; com potência de 60 CV; 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré;
direção hidráulica; capacidade mínima de tanque: 45 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha; protetor de cárter e demais itens exigidos pelo CTB;
Veículo na cor branca; Deverá ainda ser entregue devidamente emplacado e com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem; assistência técnica e
reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência
técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente EMPLACADO e com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do
Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão requisitante; Conforme descrição COMPLETA no ANEXO I - Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 46.441,8900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 44.500,0000 e com valor negociado a R$ 44.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - TRENA

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

05.888.433/0001-49 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Não Não 1 R$ 46.440,0000 R$ 46.440,0000 21/10/2019 18:22:42
Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL 
Modelo / Versão: ONIX LT 1.0 4 PORTAS FLEX 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo automóvel: 0 KM; ano de fabricação/modelo não inferior ao ano vigente ao da entrega, com as
especificações mínimas a seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 78 CV; 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 06
(cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; direção elétrica progressiva ; capacidade do tanque: 54 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha;
protetor de cárter e demais itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor branca; Deverá ainda ser entregue devidamente emplacado e com garantia mínima de 12 (doze)
meses sem limite de quilometragem; assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa deverá apresentar
durante a fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente
EMPLACADO e com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão
requisitante; A GARANTIA do fornecedor será se forma integral, contra qualquer defeito de fabricação que venham a apresentar, incluindo avarias durante o
transporte até o local do recebimento e/ou problemas técnicos, avarias que não foram diagnosticados no momento do recebimento e certificação da NF, e emissão
dos termos e relatórios de recebimento; A GARANTIA deverá incluir a substituição de materiais, equipamentos e acessórios defeituosos no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos a contar da data do recebimento da comunicação do fato, sem quaisquer ônus a Administração Pública, neste caso o equipamento, acessório
ou peça substituída terá seu período de garantia igual ou superior ao da substituída contado a partir da data da nova entrega. O vencedor do certame deverá
comprovar através de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM EXERCÍCIO, emitido pelas prefeituras da sede da empresa credenciada pelo fabricante, para prestar
os serviços de revisões periódicas; e eventual cobertura de garantia conforme livreto que acompanha o veículo. Entrega Técnica: A entrega técnica deve ser
realizada pelo fabricante, ou representante qualificado e autorizado, nos locais de entrega, ao usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à
operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas. Prazo de entrega : 30 dias após o recebimento da nota de empenho . 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.

03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA Não Não 1 R$ 48.000,0000 R$ 48.000,0000 22/10/2019 17:05:45
Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT S/A 
Modelo / Versão: FIAT MOBI LIKE 1.0 4P 2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo automóvel: 0 KM; 2019 / não inferior ao ano vigente ao da entrega, com as especificações mínimas a
seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 73 (G) 75 (E); 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05 (cinco) marchas à
frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; capacidade mínima de tanque: 47 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha; protetor de cárter e demais
itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor branca; Será entregue devidamente emplacado e com garantia de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem; assistência
técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa apresentará durante a fase de licitação a razão social e o endereço da
assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente EMPLACADO e com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do
Governo do Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão requisitante; A GARANTIA do fornecedor será se forma integral,
contra qualquer defeito de fabricação que venham a apresentar, incluindo avarias durante o transporte até o local do recebimento e/ou problemas técnicos, avarias
que não foram diagnosticados no momento do recebimento e certificação da NF, e emissão dos termos e relatórios de recebimento; A GARANTIA deverá incluir a
substituição de materiais, equipamentos e acessórios defeituosos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data do recebimento da comunicação do
fato, sem quaisquer ônus a Administração Pública, neste caso o equipamento, acessório ou peça substituída terá seu período de garantia igual ou superior ao da
substituída contado a partir da data da nova entrega. O vencedor do certame deverá comprovar através de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM EXERCÍCIO,
emitido pelas prefeituras da sede da empresa credenciadao fabricante, para prestar os serviços de revisões periódicas; e eventual cobertura de garantia conforme
livreto que acompanha o veículo. Entrega Técnica: A entrega técnica será realizada pelo representante qualificado e autorizado, nos locais de entrega, ao usuário
final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas.

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA Não Não 1 R$ 53.500,0000 R$ 53.500,0000 22/10/2019 16:35:31
Marca: Toyota 
Fabricante: Toyota 
Modelo / Versão: Etios X 1.3 Hatch/MT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo automóvel: 0 KM; ano de fabricação/modelo não inferior ao ano vigente ao da entrega, com as
especificações mínimas a seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 60 CV; 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05
(cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; capacidade mínima de tanque: 45 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha; protetor
de cárter e demais itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor branca; Deverá ainda ser entregue devidamente emplacado e com garantia mínima de 12 (doze) meses
sem limite de quilometragem; assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa deverá apresentar durante a
fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente EMPLACADO e
com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão requisitante; A
GARANTIA do fornecedor será se forma integral, contra qualquer defeito de fabricação que venham a apresentar, incluindo avarias durante o transporte até o local do
recebimento e/ou problemas técnicos, avarias que não foram diagnosticados no momento do recebimento e certificação da NF, e emissão dos termos e relatórios de
recebimento; A GARANTIA deverá incluir a substituição de materiais, equipamentos e acessórios defeituosos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar
da data do recebimento da comunicação do fato, sem quaisquer ônus a Administração Pública, neste caso o equipamento, acessório ou peça substituída terá seu
período de garantia igual ou superior ao da substituída contado a partir da data da nova entrega. O vencedor do certame deverá comprovar através de ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO DO ANO EM EXERCÍCIO, emitido pelas prefeituras da sede da empresa credenciada pelo fabricante, para prestar os serviços de revisões
periódicas; e eventual cobertura de garantia conforme livreto que acompanha o veículo. Entrega Técnica: A entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante, ou
representante qualificado e autorizado, nos locais de entrega, ao usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e
segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas.
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10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 23/10/2019 19:49:50
Marca: RENAULT 
Fabricante: RENAULT BRASIL 
Modelo / Versão: KWID 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo automóvel: 0 KM; ano de fabricação/modelo não inferior ao ano vigente ao da entrega, com as
especificações mínimas a seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 60 CV; 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05
(cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; capacidade mínima de tanque: 45 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha; protetor
de cárter e demais itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor branca; Deverá ainda ser entregue devidamente emplacado e com garantia mínima de 12 (doze) meses
sem limite de quilometragem; assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa deverá apresentar durante a
fase de licitação a razão social e o endereço da assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente EMPLACADO e
com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão requisitante;
Conforme descrição COMPLETA no ANEXO I - Termo de Referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 10.577.266/0001-55 24/10/2019 09:00:09:977
R$ 53.500,0000 04.996.600/0001-02 24/10/2019 09:00:09:977
R$ 48.000,0000 03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:00:09:977
R$ 46.440,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 09:00:09:977
R$ 46.439,9900 03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:09:24:013
R$ 46.400,0000 03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:19:37:697
R$ 46.400,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 09:19:42:807
R$ 46.000,0000 03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:20:26:357
R$ 46.300,0000 05.888.433/0001-49 24/10/2019 09:20:35:370
R$ 44.500,0000 03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:22:48:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 24/10/2019
09:09:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

24/10/2019
09:17:29 Batida iminente. Data/hora iminência: 24/10/2019 09:22:29.

Encerrado 24/10/2019
09:23:08 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

24/10/2019
10:02:12 Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

24/10/2019
10:28:35 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36.

Aceite 24/10/2019
12:48:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, pelo melhor lance de R$
44.500,0000 e com valor negociado a R$ 44,0000. Motivo: Conforme negociação de preços registrada na ata da sessão.

Negociação de valor 24/10/2019
12:48:54

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, pelo melhor lance de
R$ 44.500,0000 e com valor negociado a R$ 44.000,0000. Motivo: Conforme negociação de preços registrada na ata da sessão

Habilitado 24/10/2019
12:52:21

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, pelo melhor lance de R$
44.500,0000 e com valor negociado a R$ 44.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 24/10/2019 09:00:27 Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro 24/10/2019 09:02:19 Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 304/2019/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto

é a Aquisição de veículo, visando atender a Polícia Militar de Rondônia no Programa Educacional de Resistência às Drogas
e a Violência - PROERD.

Pregoeiro 24/10/2019 09:05:41 Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205, de
02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei

8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro 24/10/2019 09:06:01 Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus anexos na íntegra, sofrerão

penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração
garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades

civil e criminal.
Pregoeiro 24/10/2019 09:06:05 FRISAMOS que os Avisos, respostas aos questionamentos e esclarecimentos em relação à presente licitação foram

disponibilizados para consulta dos interessados no campo de avisos do Portal de Compras do Governo Federal –
Comprasnet e no site da SUPEL/ RO, pelo que entendemos ser do conhecimento de todos.

Pregoeiro 24/10/2019 09:06:15 Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat” durante a fase de lances,
onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.

Pregoeiro 24/10/2019 09:06:22 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida

pela Pregoeira, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 24/10/2019 09:07:07 Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser cumpridos na

íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o “chat mensagem” para a obtenção de qualquer
mensagem transmitida por esta Pregoeira.

Pregoeiro 24/10/2019 09:07:14 Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus
compromissos durante a futura entrega/execução.

Pregoeiro 24/10/2019 09:07:22 Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta
Superintendencia de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu

fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública.

Pregoeiro 24/10/2019 09:07:28 Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que
não for honrado por ela caso seja convocada para apresentar proposta, estará sujeita à aplicação de sanções.

Pregoeiro 24/10/2019 09:07:36 Com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos
licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa

não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e
Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.

Pregoeiro 24/10/2019 09:07:43 Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado
imediatamente para o e-mail alfasupel@hotmail.com ou pelo telefone (69) 3212 9264, sob pena de preclusão da

oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro 24/10/2019 09:07:51 É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o termino deste certame.
Pregoeiro 24/10/2019 09:08:19 Meu nome é Vanessa Duarte, Pregoeira da SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e minha equipe de apoio estamos a

disposição através do telefone (69) 3212 9264 e do e-mail: alfasupel@hotmail.com.
Pregoeiro 24/10/2019 09:08:25 Logo estarei dando início à fase de lances.
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Pregoeiro 24/10/2019 09:09:40 Informo que todas as propostas registradas no sistema irão participar da fase de lances, onde a avaliação quanto a
aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente.

Pregoeiro 24/10/2019 09:10:00 Por esta razão, os Srs. Licitantes podem iniciar o envio de lances.
Pregoeiro 24/10/2019 09:10:56 ATENÇÃO: Informo a todos, que antes de enviar os seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas

propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da entrega.
Pregoeiro 24/10/2019 09:11:09 Senhores licitantes, solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será

arrematado o menor lance.
Pregoeiro 24/10/2019 09:12:11 ATENÇÃO!!! Informo-vos que os lances ofertados devem estar dentro da estimativa de preços da Administração.
Sistema 24/10/2019 09:17:30 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:22 de 24/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 24/10/2019 09:18:08 Senhores licitantes, dentro do prazo de 05 minutos o sistema entrará no tempo aleatório, após será estabelecido e
encerrado pelo próprio sistema a fase de lances. Agradeço a presença de todos, comunico ainda, que esta Pregoeira
estará negociando os itens, bem como, convocando as licitantes de menores lances para cumprimento dos prazos

estabelecidos para as demais fases deste Certame.
Sistema 24/10/2019 09:23:08 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 24/10/2019 09:30:58 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Bom dia Sr. licitante, está logado?
Pregoeiro 24/10/2019 09:31:35 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Com o objetivo de obtermos uma proposta mais vantajosa para a administração,

convido Vossa Senhoria para negociar o seu ultimo preço ofertado na fase de lances.
03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:33:25 BOM DIA PODEMOS FECHAR EM 44.000,00

Pregoeiro 24/10/2019 09:47:45 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Sr. licitante, solicito que verifique a possibilidade de uma melhor oferta.
03.968.287/0001-36 24/10/2019 09:51:03 Já estamos no nosso mínimo

Pregoeiro 24/10/2019 10:00:09 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Tudo bem. Agradeço pela informação, informo que estarei convocando-o para o envio
de sua proposta de preços bem como o catalogo/propecto do objeto, conforme previsto no subitem 11.5.1 do Edital.

Pregoeiro 24/10/2019 10:01:00 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Com base no principio da eficiência, fica autorizado o adiantamento da remessa de
documentos de habilitação, juntamente com a proposta de preços atualizada e anexo.

Pregoeiro 24/10/2019 10:01:18 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Informo que somente serão aceitos os ANEXOS inseridos em campo próprio do
Sistema.

Pregoeiro 24/10/2019 10:01:42 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - INFORMO QUE NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM RECEBIMENTO DE ANEXOS VIA E-
MAIL.

Pregoeiro 24/10/2019 10:02:02 Para AUTOVEMA VEICULOS LTDA - Informo que, caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documentos
(proposta ou planilha), a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 11.5. do Edital, pois a

Pregoeira em hipótese alguma, convocará o licitante para reenvio da proposta e seus anexos, fora do prazo previsto.
Sistema 24/10/2019 10:02:12 Senhor fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 24/10/2019 10:03:14 Notifico as empresa AUTOVEMA VEICULOS LTDA para que cumpra com o determinado no subitem 11.5.1 e seus subitens.

conforme prazo determinado no edital de 120 (minutos), sob pena de RECUSA DA PROPOSTA DE PREÇOS.
Sistema 24/10/2019 10:28:35 Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.968.287/0001-36, enviou o anexo para o ítem

1.
Sistema 24/10/2019 12:52:22 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 24/10/2019 12:52:35 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/10/2019 às 13:14:00.
Pregoeiro 24/10/2019 13:32:47 Senhores licitantes, informo que após decorrido o prazo de intenção de recurso foi observado que nenhuma empresa

registrou no sistema intenção de recorrer da decisão desta Pregoeira.
Pregoeiro 24/10/2019 13:32:55 Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão, e em nome do Estado de Rondônia, agradeço a todos pela

participação.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 24/10/2019 12:52:22 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de

Prazo 24/10/2019 12:52:35 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/10/2019 às 13:14:00.

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 13:33 horas do dia 24 de outubro
de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VANESSA DUARTE EMENERGILDO 
Pregoeiro Oficial

BIANCA MATIAS DE SOUZA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO
DECLARAÇÕES

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

 Pregão Eletrônico   Nº 00304/2019

CNPJ/CPF Razão Social/Nome Porte da Empresa
05.888.433/0001-49 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 21/10/2019 18:22  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 Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 22/10/2019 16:35  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
03.968.287/0001-36 AUTOVEMA VEICULOS LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)

Data Declarações: 22/10/2019 17:05  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
10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP

Data Declarações: 23/10/2019 19:49  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 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 00304/2019 

RESULTADO POR FORNECEDOR

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

1 TRENA Unidade 1 R$ 44.000,0000 R$ 44.000,0000
Marca: FIAT
Fabricante: FIAT S/A 
Modelo / Versão: FIAT MOBI LIKE 1.0 4P 2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo automóvel: 0 KM; 2019 / não inferior ao ano vigente ao da entrega, com
as especificações mínimas a seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 73 (G) 75 (E); 08 (oito) válvulas; 04 portas; capacidade
para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; capacidade mínima de tanque:
47 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha; protetor de cárter e demais itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor
branca; Será entregue devidamente emplacado e com garantia de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem; assistência técnica
e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa apresentará durante a fase de licitação a razão
social e o endereço da assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou mais novo, devidamente
EMPLACADO e com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do Estado de Rondônia, conforme modelo dos adesivos a
serem retirados junto ao órgão requisitante; A GARANTIA do fornecedor será se forma integral, contra qualquer defeito de fabricação
que venham a apresentar, incluindo avarias durante o transporte até o local do recebimento e/ou problemas técnicos, avarias que não
foram diagnosticados no momento do recebimento e certificação da NF, e emissão dos termos e relatórios de recebimento; A
GARANTIA deverá incluir a substituição de materiais, equipamentos e acessórios defeituosos no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos a contar da data do recebimento da comunicação do fato, sem quaisquer ônus a Administração Pública, neste caso o
equipamento, acessório ou peça substituída terá seu período de garantia igual ou superior ao da substituída contado a partir da data
da nova entrega. O vencedor do certame deverá comprovar através de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM EXERCÍCIO,
emitido pelas prefeituras da sede da empresa credenciadao fabricante, para prestar os serviços de revisões periódicas; e eventual
cobertura de garantia conforme livreto que acompanha o veículo. Entrega Técnica: A entrega técnica será realizada pelo
representante qualificado e autorizado, nos locais de entrega, ao usuário final, a fim de transmitir informações técnicas relativas à
operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 02 (dois) motoristas.

Total do Fornecedor: R$ 44.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 44.000,0000

Voltar
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Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00304/2019 

Às 13:34 horas do dia 24 de outubro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00304/2019, referente ao
Processo nº 0021.292188/2019-, o pregoeiro, Sr(a) VANESSA DUARTE EMENERGILDO, 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: TRENA
Descrição Complementar: Veículo tipo automóvel: 0 KM; ano de fabricação/modelo não inferior ao ano vigente ao
da entrega, com as especificações mínimas a seguir: motor gasolina/álcool; com potência de 60 CV; 08 (oito)
válvulas; 04 portas; capacidade para 05 (cinco) pessoas; câmbio de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré;
direção hidráulica; capacidade mínima de tanque: 45 litros; equipado com ar condicionado; Tapetes de borracha;
protetor de cárter e demais itens exigidos pelo CTB; Veículo na cor branca; Deverá ainda ser entregue devidamente
emplacado e com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem; assistência técnica e reposição
de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia; sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de
licitação a razão social e o endereço da assistência técnica na capital; ano e modelo de fabricação no mínimo 2019 ou
mais novo, devidamente EMPLACADO e com a LOGOMARCA do órgão requisitante e do Governo do Estado de
Rondônia, conforme modelo dos adesivos a serem retirados junto ao órgão requisitante; Conforme descrição
COMPLETA no ANEXO I - Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 46.441,8900 Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTOVEMA VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 44.500,0000 , com valor negociado a
R$ 44.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 24/10/2019
13:34:20

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
03.968.287/0001-36, Melhor lance: R$ 44.500,0000, Valor Negociado: R$ 44.000,0000

Fim do documento


