
 

1 / 3

- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -
          Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0059-2015 do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI.

NOME DO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAÇÃO:

LOCAL: www.bll.org.br

0059-2015 / 767/2015

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS Iniciado em 18/09/2015 08:00 e finalizado em 30/09/2015 08:00
30 de Setembro de 2015 às 09:00

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: LAURECI TERESINHA DOS SANTOS
OBJETO: Locação de até 04 (quatro) caminhões basculante, 01 (uma) escavadeira hidráulica - PC,

01 (um) rolo compactador tipo pé de carneiro, e 01 (um) caminhão pipa. Os caminhões e
máquinas serão locados com motorista/operador capacitados com carteira de habilitação de
acordo com a legislação de transito vigente. Locação esta, que visa cumprir metas do
Convênio nº. 005/2015/FITHA.

          Aos 30 dias do mês de setembro de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) LAURECI TERESINHA DOS SANTOS do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI para
proceder a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia 18/09/15 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 000001 CANCELADO
Locação de e 01 (um) caminhão pipa.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITEM1. Locação de 01 (um) caminhão com equipamento para transporte e distribuição de Água, considerado “carro pipa”, toco, com volume mínimo
para 8.000 litros, ano de fabricação igual ou superior a 2000 estando em ótimo estado de conservação para desenvolver os serviços necessários.
Equipado com: bombas com Multiplicador de rotação, gotejamento na traseira (ducha traseira), mangueira com no mínimo 50 metros de extensão
de 1.1/4” e Bico de rega (tipo bombeiro), com motorista. Adotado: 40 horas semanais, 05 dias por semana e 8 horas por dia. Para prestar serviço por
um período de aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias, visando cumprir meta do Convênio nº.005/2015/Fitha, celebrado entre o município
de Cabixi/Ro e o Governo do Estado de Rondônia. Informamos que o abastecimento (diesel) ficará a cargo de município de Cabixi/RO. Mês 1 ½

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE 1 0,00

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

D V MARQUES EIRELI - ME 11.186.334/0001-18 28/09/15 10:23:42 30.000,00 0,00ME1
Por não cumprir nos prazos legais com o item 12.2 referente a documentação autenticada(RG E CPF, E CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES) e ainda por
não apresentar o item 12.4 letra c (Certidão Municipal) e o item 12.6 (Certidão de Falência e concordata), desta forma a empresa fica desclassificada e
passando para a segunda colocada.

CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA 03.317.424/0001-72 28/09/15 11:57:44 22.500,00 0,002
Por  apresentar carta proposta divergente  de acordo com o lote solicitado conforme item 6.8.3 do edital.

V L TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 22.949.573/0001-07 29/09/15 18:29:21 22.500,00 0,00ME3
Por  apresentar carta proposta divergente  de acordo com o lote solicitado conforme item 6.8.3 do edital

BLU CORPORATION EIRELI 21.891.378/0001-00 29/09/15 18:31:19 52.500,00 0,00ME4
Por não cumprir com os itens 11.8 e 12.1 do edital referentes ao envio da documentação , via e-mail (cpl_cabixi@hotmail.com) ou no fax (69) 3345-2308
ou 3345-2353, no PRAZO MÁXIMO DE DUAS HORAS conforme notificação da pregoeira.

LOTE: 000002 ADJUDICADO
Locação de até 04 (quatro) caminhões basculante.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITEM1. Locação de 04 caminhões basculante (Trucado e/ou Traçado), com capacidade mínima da caçamba de 12 m3, com potência superior à
220HP. Com velocímetro em km/h. ano de fabricação igual ou superior a 2000 estando em ótimo estado de conservação para desenvolver os
serviços necessários. (com motorista habilitado); Sendo que cada caminhão deverá realizar 240 horas. Adotado: 40 horas semanais, 05 dias por
semana e 8 horas por dia. Para prestar serviço por um período de aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias, visando cumprir meta do
Convênio nº.005/2015/Fitha, celebrado entre o município de Cabixi/Ro e o Governo do Estado de Rondônia. Informamos que o abastecimento
(diesel) ficará a cargo de município de Cabixi/RO. Hora 960

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE SERVIÇO, Iveco, ano 2012, Mercedes 1622, 2003 1 63.993,60

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA 03.317.424/0001-72 28/09/15 11:57:44 81.600,00 13/10/15 08:58:07 63.993,601
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V L TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 22.949.573/0001-07 29/09/15 18:29:21 81.600,00 30/09/15 09:12:27 79.990,00ME2

BLU CORPORATION EIRELI 21.891.378/0001-00 29/09/15 18:31:19 240.000,00 30/09/15 09:02:41 240.000,00ME3

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

D V MARQUES EIRELI - ME 11.186.334/0001-18 28/09/15 10:23:42 96.000,00 0,00ME4
Por não cumprir nos prazos legais com o item 12.2 referente a documentação autenticada(RG E CPF, E CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES) e ainda por
não apresentar o item 12.4 letra c (Certidão Municipal) e o item 12.6 (Certidão de Falência e concordata), desta forma a empresa fica desclassificada e
passando para a segunda colocada.

CONSTRUTORA MCB LTDA - ME 02.381.253/0001-88 29/09/15 19:08:12 79.680,00 0,00ME5
Por não apresentar Validade da proposta, de acordo com o item 6.8.5 do edital.

LOTE: 000003 ADJUDICADO
Locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica - PC.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITEM1. Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira hidráulica – PC, com potencia mínima do 155HP, ano de fabricação igual ou superior a 2000
estando em ótimo estado de conservação para desenvolver os serviços necessários. Motor potencia mínima de 82KW. Incluindo manutenção do
equipamento e operador. Para prestar serviço por um período de aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias, visando cumprir meta do
Convênio nº.015/2014/Fitha, celebrado entre o município de Cabixi/Ro e o Governo do Estado de Rondônia. Informamos que o abastecimento
(diesel) ficará a cargo de município de Cabixi/RO. Hora 240

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE SERVIÇO,Volvo 210,ano 2011. 1 35.800,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA 03.317.424/0001-72 28/09/15 11:57:44 62.880,00 30/09/15 10:00:18 35.800,001

V L TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 22.949.573/0001-07 29/09/15 18:29:21 60.000,00 30/09/15 09:27:58 45.900,00ME2

BLU CORPORATION EIRELI 21.891.378/0001-00 29/09/15 18:31:19 96.000,00 30/09/15 09:02:41 96.000,00ME3

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

D V MARQUES EIRELI - ME 11.186.334/0001-18 28/09/15 10:23:42 60.000,00 0,00ME4
Por não cumprir nos prazos legais com o item 12.2 referente a documentação autenticada(RG E CPF, E CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES) e ainda por
não apresentar o item 12.4 letra c (Certidão Municipal) e o item 12.6 (Certidão de Falência e concordata), desta forma a empresa fica desclassificada e
passando para a segunda colocada.

CONSTRUTORA MCB LTDA - ME 02.381.253/0001-88 29/09/15 19:08:12 55.200,00 0,00ME5
Por não apresentar Validade da proposta, de acordo com o item 6.8.5 do edital.

LOTE: 000004 ADJUDICADO
Locação de 01 (um) rolo compactador tipo pé de carneiro.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITEM1. Locação de 01 (um) rolo compactador completo tipo pé de carneiro com potencia mínima 76HP, ano de fabricação igual ou superior a 2000
estando em ótimo estado de conservação para desenvolver os serviços necessários. Incluindo manutenção do equipamento e operador. Para prestar
serviço por um período de aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias, visando cumprir meta do Convênio nº.005/2015/Fitha, celebrado entre
o município de Cabixi/Ro e o Governo do Estado de Rondônia. Informamos que o abastecimento (diesel) ficará a cargo de município de Cabixi/RO.
Mês 1 ½

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE SERVIÇO,Cat. ano 2003. 1 19.800,00

CLASSIFICAÇÃO
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA 03.317.424/0001-72 28/09/15 11:57:44 30.000,00 30/09/15 09:40:01 19.800,001

V L TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 22.949.573/0001-07 29/09/15 18:29:21 27.000,00 30/09/15 09:28:23 20.000,00ME2

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

D V MARQUES EIRELI - ME 11.186.334/0001-18 28/09/15 10:23:42 35.000,00 0,00ME3
Por não cumprir nos prazos legais com o item 12.2 referente a documentação autenticada(RG E CPF, E CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES) e ainda por
não apresentar o item 12.4 letra c (Certidão Municipal) e o item 12.6 (Certidão de Falência e concordata), desta forma a empresa fica desclassificada e
passando para a segunda colocada.

CONSTRUTORA MCB LTDA - ME 02.381.253/0001-88 29/09/15 19:08:12 24.000,00 0,00ME4
Por não apresentar Validade da proposta, de acordo com o item 6.8.5 do edital.
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          Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(são) parte integrante da presente ata.
          Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos.

LAURECI TERESINHA DOS SANTOS


