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Consulta Ata do Pregão

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 427/2020

Às 10:06 horas do dia 18 de setembro de 2020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 35/GAB/SUPEL de 01/01/2020 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0048146746202074 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 427/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente- um Caminhão com Baú
com a finalidade de atender as necessidades das Unidades Executoras as Escolas Técnicas Estaduais, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Inicialmente, em conformidade com às
disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo
encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: CAMINHÃO
Descrição Complementar: ***Veículo com Caminhão Baú, cabine metálica, zero quilômetro, na cor predominante
branca, com capacidade para 3 (três) pessoas incluindo o motorista, com direção hidráulica, arcondicionado, Air Beg e
som com entrada USB, com dispositivo de segurança do veículo composto por alarme sonoro de marcha a ré, equipado
com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei nas especificações mínimas a seguir: Motor 4 cilindros
diesel, injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, COM 05 marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica
integral; Transmissão: caixa de mudança Eaton 5406ªA ou similar; Acionamento manual/a cabo; Tipo de combustível:
Disel, com reservatório de combustível com capacidade mínima de 275 litros e tampa com chaves Potencia igual ou
superior a 180 cv Ano/Modelo igual ou superior 2020/2020 ou versão mais atualizada até a data da entrega. Peso bruto
igual ou superior a 14.000 kg Baú em alumínio medindo, no mínimo igual (especificação completa no tr).
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 219.690,7500 Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO PEREIRA SANTANA 
Pregoeiro Oficial

MAIZA BRAGA BARBETO 
Equipe de Apoio
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