
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Polícia Civil - PC

ANÁLISE

Análise nº 2/2023/PC-NCP

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES - SUPEL/ALFA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 772/2022/ALFA/SUPEL/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.0019.000256/2019-36
Assunto: Análise Técnica da Proposta Apresentada
 

OBJETO: Aquisição de veículo EMPILHADEIRA, visando atender necessidades da Gerência
Administrativa e Financeira da POLÍCIA CIVIL/RO - na Divisão de Logística (DILOG), no Núcleo de
Almoxarifado (NAL), entre outros.

 

Em atenção ao Despacho SUPEL/BETA de ID nº. ( 0035000527), anexo ao processo supra
mencionado, a Equipe Técnica da Polícia Civil - PC/GAF/NCP., analisou a proposta de preços, bem
como o prospecto/folders/catálogo apresentado pela empresa EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 13.552.152/0001-49, abaixo elencadas, no que se refere às ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
Além de consulta ao site do fabricante dos produto apresentado, diante da análise, apresentamos à análise
técnica a seguir:

 
ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DA LICITANTE  EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI CNPJ:

13.552.152/0001-49  - AUTUADA NO ID 0035000443
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL PE
775/2022

Check-list da Análise Técnica da 
PROPOSTA  

ATENDE/NÃO
ATENDE

 a)- Veículo enquadrado no segmento de
empilhadeira para transbordo de cargas pesadas;
com cabine metálica aberta com vidros
dianteiros e traseiros;

O veículo se enquadra no seguimento de
empilhadeiras para o transporte de cargas
pesadas com cabine metálica aberta sem
possuir vidros dianteiro e traseiro.

NÃO
ATENDE
(O referido
modelo, não
possui dentre

as suas
especificações
vidro dianteiro

e traseiro)

b) - Empilhadeira motorizada, movida a
diesel;

EMPILHADEIRA A DISEL MARCA:
LONKING MODELO: FD35T

ATENDE

c ) - Capô do motor basculante com acesso
total aos componentes;

LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO
VEÍCULO ATENDE

d ) - Motor: mínimo de 2.2 litros e potência
mínima de 50hp;

POTÊNCIA: 40 KW ( 53 HP ) ATENDE
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e)- Motor que atenda a norma de emissão de
poluentes;

ATENDE ÁS NORMAS ( NÃO
ESPECIFICADO NO FOLDER)

ATENDE

f)- Limitador de Velocidade ajustável entre 7 e
16 km/h;

Não Informado no folder NÃO
ATENDE

g)- Sistema de direção hidrostático; Direção assistida totalmente hidráulica ATENDE

h)- Capacidade de carga não inferior a 3.500
Kg.

3.500 MM CARGA ATENDE

i)- Rodagem pneumática. Pneus sólidos ATENDE

j)- Torre duplex, com elevação máxima não
inferior a 3.500 mm;

TORRE TRIPLEX OPCIONAL : 3.500 MM
CARGA: 3.500

ATENDE

l)- Limitador de inclinação para frente e para
trás com angulação que permita o transporte de
veículos em solo irregular com segurança,
evitando tombamento;

Manga do cilindro inclinável ATENDE

m)- Abertura do garfo de 45 a 125 mm
(mínimo);

Tamanho do garfo garfo L5*W*T STD
(mm) 1070×125×50

 ATENDE

n)- Comprimento do garfo 1.200 mm com
prolongador mínimo de 2.000 mm;

GARFO: 1.220 mm PROLONGADOR
OPCIONAL: Até 2.000 MM

ATENDE

o)- Acionamento hidráulico. Joysticks de elevação e inclinação Válvula ATENDE

p)- Cabine isolada com coxins de borracha; Guarda aérea
Melhor Abrigo para chuva ATENDE

q)- Acesso ergonômico; Possui, Especificado no folder ATENDE

r)- Assento do operador anatômico com asa de
proteção, com ajuste de inclinação, peso e
proximidade do painel e cinto de segurança;

Assento com suspensão, Cold A / C(com cabine) ATENDE

s)- Assoalho da cabine com revestimento ou
tapete emborrachado antiderrapante.

Especificado no folder, possui ATENDE

t)- Espelhos retrovisores ajustáveis; Possui especificado no folder ATENDE

u)- Extintor de incêndio com suporte; Silenciador de extinção de incêndio ATENDE

v)- Kit de segurança padrão; Possui, Especificado no folder ATENDE

w)- Catalisador para o sistema de exaustão dos
gases de combustão;

Possui ( MAS NÃO ESTÁ ESPECIFICADO
NO FOLDER)

ATENDE

x)- Painel com monitoramento das funções do
equipamento: - Tempo de operação
(horímetro); - Temperatura do fluido de
arrefecimento; - Nível baixo do fluido de
arrefecimento; - Pressão alta do óleo de
transmissão; - Pressão baixa do óleo do motor;
- Nível baixo do fluido de freio; - Nível baixo
do GLP; - Deficiência no filtro de ar; -
Deficiência no filtro hidráulico; - Carga da
bateria; - Código de falhas do sistema.

Luz de advertência de trabalho, Medidor de teor
de óleo, Termômetro de água, Indicador de
carga, Aviso de pressão de óleo os demais itens
estão inclusos no painel de instrumentos no
interior do veículo

ATENDE

y)- Luz de advertência (strobo); Lâmpada traseira de trabalho ATENDE

z)- Faróis dianteiros/traseiros; POSSUI CONJUNTO DE FARÓIS
DIANTEIRO E TRASEIRO

ATENDE

a.a)- Alarme de ré; POSSUI ALARME DE RÉ ATENDE

a.b)- Giroflex. POSSUI GIROFLEX ATENDE

a.c)- Empilhadeira para transporte de veículos
de, no mínimo, 4 rodas;

EMPILHADEIRA A DISEL MARCA:
LONKING MODELO: FD35T POTÊNCIA: 40
KW ( 53 HP

ATENDE

a.d)- Uso interno em pátio automobilístico; Atende a especificação ATENDE
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a.e)- Ano de fabricação não inferior a 2022
(zero KM);
Garantia: mínima de 12 meses pelo o
FABRICANTE
Assistência Técnica: em PORTO VELHO e
ou no Estado de Rondônia

Fabricada em 2022
Garantida do fabricante
Oferece assistência Técnica para a região

ATENDE

0 -  

CONCLUSÃO: Após a respectiva análise técnica, conforme documentação que constam
no processo e em referência a proposta ofertada pela a empresa e que por se tratar de uma aquisição a ser
realizada em ITEM ÚNICO, a equipe do GAF/NCP, detectou que a proposta feita pela empresa
EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI CNPJ: 13.552.152/0001-49,  não atende às especificações
mínimas exigidas no Termo de Referência ID 0034327797 e Edital ID 0034697406.

Durante a Análise Técnica feita pela equipe do Núcleo de Compras da Polícia Civil do
Estado de Rondônia NC/PC, não foi possível identificar no folder enviado ou no site especializado da
fornecedora o vidro traseiro da cabine do operador, sendo somente identificado o vidro da parte
dianteira da empilhadeira.

A equipe de Análise Técnica do Núcleo de Compras entrou em contado via e-mail com a
empresa EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI solicitando esclarecimento sobre a ausência do vidro
traseiro do veículo, e foi informado por parte da empresa que o mesmo veículo não possui vidro
dianteiro e traseiro, tornando-se assim o veículo incompatível com o Termo de Referência ID
0034327797.

Entretanto a equipe decidiu pela eliminação da proposta apresentada.

 

Porto Velho, janeiro de 2023.
 

ELIAS DA SILVA BRAZ
Assistente do Núcleo de Compras

PC/GAF/NCP.
 
 

RONILTON ALVES DE LIMA
Diretor de Administração e Finanças em substituição - GAF/PC/RO

(assinado eletronicamente)
 

__________________________________

"Faça o certo sem ninguém por perto"

#Ética Dever De Todos Nós!

 

 

Documento assinado eletronicamente por RONILTON ALVES DE LIMA , Gerente, em 19/01/2023,
às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0035164161 e o código CRC FBBBC1B9.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0019.000256/2019-36 SEI nº 0035164161
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http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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