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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 045/2017 - Sessão Nº 001

Processo
Objeto

: 070/2017
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,
: destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura atendendo ao
Departamento Municipal de Água e Esgoto-DEMAES, pelo período de 06 (seis) meses.

1 - Abertura da Sessão
Às 15:00 horas do dia 07 de julho de 2017, reuniram-se na sala SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. a
Pregoeira GRACIELLE SOUZA PEREIRA e os membros da Equipe de Apoio ERICA REJAN CAMILO, PATRICIA
DOS REIS GAMA LAMANNA, , designados pelo Decreto nº 060/2017, de 02/01/2017, com base na Leis nº 8.666/1993,
de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, e na
regulamentação feita pelo Decreto n.º 1127/2017, , para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão
Presencial Nº 045/2017, tipo menor preço por item. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de
imediato à fase de credenciamento.

2 - Credenciamento
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou o seu representante que apresentasse os
documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foi considerada credenciada
a empresa abaixo, com seu respectivo representante:
EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO
LTDA ME

ME / EPP
SIM

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

REPRESENTANTE
RODRIGO CARDOSO DE
PAIVA

IDENTIFICAÇÃO
10.423.864 SSP MG

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.
Em seguida a Pregoeira solicitou que o interessado credenciado apresentasse a declaração de pleno atendimento
aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta
e o nº 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, a Pregoeira
declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura da proposta do credenciado.

4 - Da Classificação das Propostas
Aberto o envelope contendo a proposta, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo da mesma aos
interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, passaram a análise da adequação da
proposta aos requisitos do Edital, considerou que a proposta estava adequada. Passou-se, então, à classificação da proposta
de menor preço ficando assim classificada ou desclassificada para a fase de lance o seguinte licitante:
Item 1: CAMINHÃO PIPA LOCAÇÃO - Locação mensal de 01(um) caminhão pipa do tipo água potável para
atendimento às operações de suprimento de água potável em áreas deficitárias de redes de abastecimento
residenciais e/ou reservatórios por eventual desabastecimento de água potável nos bairros Centro, Cemig, Popular,
Vila Belinha e Vila Andrade, do município de São Simão-GO. Caminhão 6 x 4, implementado com um tanque com
capacidade mínima para 15.000 (quinze mil) litros de água potável, movido a óleo diesel, com as mínimas
descrições: O veículo deverá apresentar, motor 4 ou 6 cilindros em linha, diesel - potência mínima de 280 CV. Direção hidráulica. Tanque construído de material com revestimento interno em tinta epóxi atóxica e que não
altere a qualidade da água. Deverá ser provido de tampa de inspeção e passagem dimensionada para permitir a
entrada de um homem em qualquer parte do seu compartimento interior, visando sua completa inspeção e
higienização. Equipados com no mínimo 40 metros de extensão de mangueira de ar e água classe Z com duas lonas;
-. Esgotamento deverá ser mecânico, dotado de bomba acoplada a tomada de força, com vazão mínima de 10 litros
por segundo, através de eixo Cardan, obtida com 1.200 rpm do motor do veículo. Incluso no preço: manutenção
mecânica, lubrificação, operador e combustível. Estimado Km rodado ao mês = 900 Km mês Horas trabalhadas
por dia = 10h dia Dias trabalhados por mês = 30 dias/mês - 1 Sv
POSIÇÃO

1

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO
LTDA ME

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

MARCA

PROPOSTA
R$ 80.364,72

TOTAL DA
PROPOSTA
R$ 80.364,72

CLASSIF.
Sim

Item 2: CAMINHÃO PIPA POTAVEL LOCAÇÃO - Locação mensal de 01(um) caminhão pipa do tipo água
potável para atendimento às operações de suprimento de água potável em áreas deficitárias de redes de
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abastecimento residenciais e/ou reservatórios por eventual desabastecimento de água potável nos bairros
Liberdade I, Liberdade II, Comercial Sul, Sol Nascente, Vila Bela, Cidade Jardim, Colombo e Nova Era, do
município de São Simão-GO. Caminhão 6 x 4, implementado com um tanque com capacidade mínima para 15.000
(quinze mil) litros de água potável, movido a óleo diesel, com as mínimas descrições: O veículo deverá apresentar,
motor 4 ou 6 cilindros em linha, diesel - potência mínima de 280 CV. - Direção hidráulica. Tanque construído de
material com revestimento interno em tinta epóxi atóxica e que não altere a qualidade da água. Deverá ser provido
de tampa de inspeção e passagem dimensionada para permitir a entrada de um homem em qualquer parte do seu
compartimento interior, visando sua completa inspeção e higienização. Equipados com no mínimo 40 metros de
extensão de mangueira de ar e água classe Z com duas lonas; -. Esgotamento deverá ser mecânico, dotado de bomba
acoplada a tomada de força, com vazão mínima de 10 litros por segundo, através de eixo Cardan, obtida com 1.200
rpm do motor do veículo. Incluso no preço: manutenção mecânica, lubrificação, operador e combustível. Estimado
Km rodado ao mês = 900 Km mês Horas trabalhadas por dia = 10h dia Dias trabalhados por mês = 30 dias/mês 1 Sv
POSIÇÃO

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO
LTDA ME

1

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

MARCA

PROPOSTA
R$ 80.364,72

TOTAL DA
PROPOSTA
R$ 80.364,72

CLASSIF.
Sim

5 - Dos Lances por item
Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que
fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração
das rodadas.

5. 1 - Lances do Item 1: CAMINHÃO PIPA LOCAÇÃO - Locação mensal de 01(um)
caminhão pipa do tipo água potável para atendimento às operações de suprimento de água
potável em áreas deficitárias de redes de abastecimento residenciais e/ou reservatórios por
eventual desabastecimento de água potável nos bairros Centro, Cemig, Popular, Vila Belinha
e Vila Andrade, do município de São Simão-GO. Caminhão 6 x 4, implementado com um
tanque com capacidade mínima para 15.000 (quinze mil) litros de água potável, movido a óleo
diesel, com as mínimas descrições: O veículo deverá apresentar, motor 4 ou 6 cilindros em
linha, diesel - potência mínima de 280 CV. - Direção hidráulica. Tanque construído de
material com revestimento interno em tinta epóxi atóxica e que não altere a qualidade da
água. Deverá ser provido de tampa de inspeção e passagem dimensionada para permitir a
entrada de um homem em qualquer parte do seu compartimento interior, visando sua
completa inspeção e higienização. Equipados com no mínimo 40 metros de extensão de
mangueira de ar e água classe Z com duas lonas; -. Esgotamento deverá ser mecânico, dotado
de bomba acoplada a tomada de força, com vazão mínima de 10 litros por segundo, através de
eixo Cardan, obtida com 1.200 rpm do motor do veículo. Incluso no preço: manutenção
mecânica, lubrificação, operador e combustível. Estimado Km rodado ao mês = 900 Km mês
Horas trabalhadas por dia = 10h dia Dias trabalhados por mês = 30 dias/mês - 1 Sv
Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o
certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.

5. 1a - Rodada de Negociação
Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 1 passando-se para
a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:
CLAS.
1

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

NEGOCIAÇÃO
R$ 80.340,00

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

MENOR LANCE
R$ 80.340,00

5. 1b - Classificação Provisória do item n° 1
CLAS.
1

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME

5. 2 - Lances do Item 2: CAMINHÃO PIPA POTAVEL LOCAÇÃO - Locação mensal de
01(um) caminhão pipa do tipo água potável para atendimento às operações de suprimento de
água potável em áreas deficitárias de redes de abastecimento residenciais e/ou reservatórios
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por eventual desabastecimento de água potável nos bairros Liberdade I, Liberdade II,
Comercial Sul, Sol Nascente, Vila Bela, Cidade Jardim, Colombo e Nova Era, do município de
São Simão-GO. Caminhão 6 x 4, implementado com um tanque com capacidade mínima para
15.000 (quinze mil) litros de água potável, movido a óleo diesel, com as mínimas descrições: O
veículo deverá apresentar, motor 4 ou 6 cilindros em linha, diesel - potência mínima de 280
CV. - Direção hidráulica. Tanque construído de material com revestimento interno em tinta
epóxi atóxica e que não altere a qualidade da água. Deverá ser provido de tampa de inspeção e
passagem dimensionada para permitir a entrada de um homem em qualquer parte do seu
compartimento interior, visando sua completa inspeção e higienização. Equipados com no
mínimo 40 metros de extensão de mangueira de ar e água classe Z com duas lonas; -.
Esgotamento deverá ser mecânico, dotado de bomba acoplada a tomada de força, com vazão
mínima de 10 litros por segundo, através de eixo Cardan, obtida com 1.200 rpm do motor do
veículo. Incluso no preço: manutenção mecânica, lubrificação, operador e combustível.
Estimado Km rodado ao mês = 900 Km mês Horas trabalhadas por dia = 10h dia Dias
trabalhados por mês = 30 dias/mês - 1 Sv
Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o
certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.

5. 2a - Rodada de Negociação
Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 2 passando-se para
a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:
CLAS.
1

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

NEGOCIAÇÃO
R$ 80.340,00

CNPJ/CPF
26.772.869/0001-48

MENOR LANCE
R$ 80.340,00

5. 2b - Classificação Provisória do item n° 2
CLAS.
1

EMPRESA
JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME

6 - Da Habilitação
Após a classificação provisória do licitante passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação , tendo a
Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.
Analisada a documentação a Pregoeira considerou a empresa habilitada.
Segue abaixo quadro demonstrativo, em ordem crescente de preços por item, referente às empresas que
participaram dos respectivos itens:

Item 1: CAMINHÃO PIPA LOCAÇÃO - Locação mensal de 01(um) caminhão pipa do tipo
água potável para atendimento às operações de suprimento de água potável em áreas
deficitárias de redes de abastecimento residenciais e/ou reservatórios por eventual
desabastecimento de água potável nos bairros Centro, Cemig, Popular, Vila Belinha e Vila
Andrade, do município de São Simão-GO. Caminhão 6 x 4, implementado com um tanque
com capacidade mínima para 15.000 (quinze mil) litros de água potável, movido a óleo diesel,
com as mínimas descrições: O veículo deverá apresentar, motor 4 ou 6 cilindros em linha,
diesel - potência mínima de 280 CV. - Direção hidráulica. Tanque construído de material com
revestimento interno em tinta epóxi atóxica e que não altere a qualidade da água. Deverá ser
provido de tampa de inspeção e passagem dimensionada para permitir a entrada de um
homem em qualquer parte do seu compartimento interior, visando sua completa inspeção e
higienização. Equipados com no mínimo 40 metros de extensão de mangueira de ar e água
classe Z com duas lonas; -. Esgotamento deverá ser mecânico, dotado de bomba acoplada a
tomada de força, com vazão mínima de 10 litros por segundo, através de eixo Cardan, obtida
com 1.200 rpm do motor do veículo. Incluso no preço: manutenção mecânica, lubrificação,
operador e combustível. Estimado Km rodado ao mês = 900 Km mês Horas trabalhadas por
dia = 10h dia Dias trabalhados por mês = 30 dias/mês - 1 Sv
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CLAS.
1

EMPRESA

CNPJ/CPF

JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME 26.772.869/0001-48

MENOR LANCE
R$ 80.340,00

TOTAL MENOR
LANCE
R$ 80.340,00

Item 2: CAMINHÃO PIPA POTAVEL LOCAÇÃO - Locação mensal de 01(um) caminhão
pipa do tipo água potável para atendimento às operações de suprimento de água potável em
áreas deficitárias de redes de abastecimento residenciais e/ou reservatórios por eventual
desabastecimento de água potável nos bairros Liberdade I, Liberdade II, Comercial Sul, Sol
Nascente, Vila Bela, Cidade Jardim, Colombo e Nova Era, do município de São Simão-GO.
Caminhão 6 x 4, implementado com um tanque com capacidade mínima para 15.000 (quinze
mil) litros de água potável, movido a óleo diesel, com as mínimas descrições: O veículo deverá
apresentar, motor 4 ou 6 cilindros em linha, diesel - potência mínima de 280 CV. - Direção
hidráulica. Tanque construído de material com revestimento interno em tinta epóxi atóxica e
que não altere a qualidade da água. Deverá ser provido de tampa de inspeção e passagem
dimensionada para permitir a entrada de um homem em qualquer parte do seu
compartimento interior, visando sua completa inspeção e higienização. Equipados com no
mínimo 40 metros de extensão de mangueira de ar e água classe Z com duas lonas; -.
Esgotamento deverá ser mecânico, dotado de bomba acoplada a tomada de força, com vazão
mínima de 10 litros por segundo, através de eixo Cardan, obtida com 1.200 rpm do motor do
veículo. Incluso no preço: manutenção mecânica, lubrificação, operador e combustível.
Estimado Km rodado ao mês = 900 Km mês Horas trabalhadas por dia = 10h dia Dias
trabalhados por mês = 30 dias/mês - 1 Sv
CLAS.
1

EMPRESA

CNPJ/CPF

JL SOLUÇÕES E SERV. DE LOCAÇÃO LTDA ME 26.772.869/0001-48

MENOR LANCE
R$ 80.340,00

TOTAL MENOR
LANCE
R$ 80.340,00

7 - Da fase de Apresentação de Recursos
Após a fase de habilitação, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento
deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.
Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

8 - Da Adjudicação
Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou os objetos do certame ao vencedor da
licitação, na forma abaixo.

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
CAMINHÃO PIPA
LOCAÇÃO - Locação
mensal de 01(um) caminhão
pipa do tipo água potável
para atendimento às
operações de suprimento de
água potável em áreas
deficitárias de redes de
abastecimento residenciais
e/ou reservatórios por
eventual desabastecimento
de água potável nos bairros
Centro, Cemig, Popular, Vila
Belinha e Vila Andrade, do
município de São SimãoGO. Caminhão 6 x 4,
implementado com um
tanque com capacidade
mínima para 15.000 (quinze

MARCA QTDE UNIDADE

1

SV

EMPRESA
VENCEDORA

CNPJ/CPF

JL SOLUÇÕES E
SERV. DE LOCAÇÃO 26.772.869/0001-48
LTDA ME

MENOR
VALOR
LANCE TOTAL DO
UNITÁRIO
LANCE

R$ 80.340,00 R$ 80.340,00
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2

mil) litros de água potável,
movido a óleo diesel, com as
mínimas descrições: O
veículo deverá apresentar,
motor 4 ou 6 cilindros em
linha, diesel - potência
mínima de 280 CV. Direção hidráulica. Tanque
construído de material com
revestimento interno em
tinta epóxi atóxica e que não
altere a qualidade da água.
Deverá ser provido de tampa
de inspeção e passagem
dimensionada para permitir a
entrada de um homem em
qualquer parte do seu
compartimento interior,
visando sua completa
inspeção e higienização.
Equipados com no mínimo
40 metros de extensão de
mangueira de ar e água
classe Z com duas lonas; -.
Esgotamento deverá ser
mecânico, dotado de bomba
acoplada a tomada de força,
com vazão mínima de 10
litros por segundo, através
de eixo Cardan, obtida com
1.200 rpm do motor do
veículo. Incluso no preço:
manutenção mecânica,
lubrificação, operador e
combustível. Estimado Km
rodado ao mês = 900 Km
mês Horas trabalhadas por
dia = 10h dia Dias
trabalhados por mês = 30
dias/mês
CAMINHÃO PIPA
POTAVEL LOCAÇÃO Locação mensal de 01(um)
caminhão pipa do tipo água
potável para atendimento às
operações de suprimento de
água potável em áreas
deficitárias de redes de
abastecimento residenciais
e/ou reservatórios por
eventual desabastecimento
de água potável nos bairros
Liberdade I, Liberdade II,
Comercial Sul, Sol
Nascente, Vila Bela, Cidade
Jardim, Colombo e Nova
Era, do município de São
Simão-GO. Caminhão 6 x 4,
implementado com um
tanque com capacidade
mínima para 15.000 (quinze
mil) litros de água potável,
movido a óleo diesel, com as
mínimas descrições: O
veículo deverá apresentar,
motor 4 ou 6 cilindros em
linha, diesel - potência
mínima de 280 CV. Direção hidráulica. Tanque

1

SV

JL SOLUÇÕES E
SERV. DE LOCAÇÃO 26.772.869/0001-48
LTDA ME

R$ 80.340,00 R$ 80.340,00
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construído de material com
revestimento interno em
tinta epóxi atóxica e que não
altere a qualidade da água.
Deverá ser provido de tampa
de inspeção e passagem
dimensionada para permitir a
entrada de um homem em
qualquer parte do seu
compartimento interior,
visando sua completa
inspeção e higienização.
Equipados com no mínimo
40 metros de extensão de
mangueira de ar e água
classe Z com duas lonas; -.
Esgotamento deverá ser
mecânico, dotado de bomba
acoplada a tomada de força,
com vazão mínima de 10
litros por segundo, através
de eixo Cardan, obtida com
1.200 rpm do motor do
veículo. Incluso no preço:
manutenção mecânica,
lubrificação, operador e
combustível. Estimado Km
rodado ao mês = 900 Km
mês Horas trabalhadas por
dia = 10h dia Dias
trabalhados por mês = 30
dias/mês

9 - Das Ocorrências na Sessão Pública
Não houve ocorrências dignas de nota.

10 - Encerramento da Sessão
Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que,
lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e

GRACIELLE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

ERICA REJAN CAMILO
Equipe de Apoio

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA
Equipe de Apoio

Licitante presente:

_______________________________________________________________________________________P
RAÇA CÍVICA, nº 01, CENTRO, SAO SIMAO, CEP: 75.890-000, Fone: (64) 3553-9500 www.saosimao.go.gov.br

Página 7 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Jl Soluções e Serv. de Locação Ltda Me
Rodrigo Cardoso de Paiva
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