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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019
Processo nº 04-000.764/19-49
O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:
Lote (1) - TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Em 08/07/2019 o licitante ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$215.999,99 (duzentos
e quinze mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 12.5 do edital, o licitante 1º arrematante do lote, apresentou o prospecto que foi analisado e reprovado pela
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. O relatório encontra-se anexado nos autos do referido processo. O pregoeiro, no uso de suas
atribuições e amparado pelos subitens 24.3 e 24.5 solicitou diligência à empresa ELYSIUM INC. NEGOCIOS – EIRELI, para responder
questionamentos levantados pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.
Em 07/11/2019, o licitante ELYSIUM INC. NEGOCIOS – EIRELI foi desclassificado, por não atendimento à diligência nos termos do subitem 24.5
do Edital, pois o licitante não prestou os esclarecimentos adicionais no prazo determinado pelo pregoeiro. A diligência se fez necessária,
baseada nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, c/c com o subitem 24.3 do Edital. A diligência encontra-se anexada nos autos do processo.
Sendo assim, o licitante RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.LTDA – ME, 2º classificado com o valor global ofertado de R$
216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) passou à arrematante do lote.
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Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 13/11/2019, a empresa RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.LTDA – ME, foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), sendo o seguinte valor unitário
do item:
* Item 01 – Trailer "unidade de segurança preventiva", em aço carbono, cota principal - de acordo com as especificações do edital. SICAM:
77389. Quantidade: 03 unidades. Preço unitário: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
Lote (2) - TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Em 08/07/2019 o licitante RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.
Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou o prospecto que foi analisado e aprovado pela
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.
Em 13/11/2019, tendo em vista que o valor unitário ofertado para este lote (R$ 95.000,00) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 01
(R$ 72.000,00), o Pregoeiro da disputa solicitou a possibilidade do licitante 1º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do
subitem 11.17 do edital. Nessa mesma data, dentro do prazo de 24 horas, o licitante, 1º arrematante do lote, ofertou nova proposta no valor de
R$ 72.000,00/Unitário, conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 19/11/2019, a empresa RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.LTDA - ME foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo o seguinte valor unitário do item:
* Item 01 – Trailer "unidade de segurança preventiva", em aço carbono, cota reservada - de acordo com as especificações do edital. SICAM:
77389. Quantidade: 01 unidade. Preço unitário: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019
Processo nº. 04-000.764/19-49
Objeto: Aquisição de trailers.
O pregoeiro adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:
Lote 01 – TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
Lote 02 - TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
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Valor global: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019
Processo nº. 04-000.764/19-49
Objeto: Aquisição de trailers.
Homologo a licitação relativa à aquisição de trailers, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço para os lotes:
Lote 01 – TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
Lote 02 - TRAILER "UNIDADE DE SEGURANÇA PREVENTIVA", EM AÇO CARBONO (SICAM: 77389) - COTA RESERVADA - DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
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