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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO 

CÂMARA MUNICIPAL 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTES

À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/CPL/CMPB/2017

Às 10:00 horas do dia Vinte e Três do mês de Outubro de 2017, em
Sessão aberta ao público, reuniram-se o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação deste Órgão e os respectivo membro de
apoio, abaixo relacionados, Weslei de Souza Pires Santos –
Presidente, Bruno Pschiski Lara, - Membro, Sônia de Souza Carvalho-
Membro, responsáveis pelo Processo nº 001/CPL/CMPB/2017,
Concorrência Pública nº 001/CPL/CMP/2017, com critério de
julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, forma de fornecimento
“INTEGRAL”, a aquisição de um veículo novo zero quilometro
caminhonete cabine dupla 4x4 diesel, conforme especificado no
referido Edital Concorrência Pública 001/CMPB/CPL/2017 e seus
anexos, com a finalidade de analisar e julgar a documentação e as
propostas comerciais das empresas participantes. O Presidente da CPL
conduziu a sessão conforme disposições contidas na Lei nº 8.666/93,
suas alterações, bem como, da Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006 e demais disposições aplicáveis, no edital e em seus
anexos.
A empresa VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA, sob o CNPJ
n°15.895.0001-84, representada por Rubens Martins, foi
desclassificada no credenciamento, por não apresentar as
documentações necessárias para o credenciamento, não permanecendo
neste recinto.
A empresa MAZZUTTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o número 07.595.449/0001-99, sediada na Avenida
Castelo Branco,nº19.642, bairro CENTRO, Cacoal, Estado de
Rondônia, neste ato representada pela Sra. Helaine Alves Luz,
portadora do RG 35.511.584-7, SSP/SP, CPF nº 276.605.508-88,
representante legal da empresa, apresentou os documentos exigidos
por lei, sendo declarado credenciado.
A empresa NISSEY MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ
n°04.996.600/0001-02, sediada na Rua da Beira, 7670, Bairro Jardim
Eldorado, Porto Velho, neste ato representado pelo Sr. João Lúcio
Ornelas Silva, portador do RG 445189/SSP-RO, CPF n°614.031.646-
49, representante legal da empresa, apresentou os documentos
exigidos por lei, sendo declarado credenciado.
Apresentaram as documentações para habilitação às empresas:
MAZZUTTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o número 07.595.449/0001-99, sediada na Avenida Castelo
Branco,nº19.642, bairro CENTRO, Cacoal, Estado de Rondônia, neste
ato representada pela Sra. Helaine Alves Luz, portadora do RG
35.511.584-7, SSP/SP, CPF nº 276.605.508-88, apresentou os
documentos exigidos por lei, sendo declarado habilitado.
NISSEY MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ n°04.996.600/0001-02,
sediada na Rua da Beira, 7670, Bairro Jardim Eldorado, Porto Velho,
neste ato representado pelo Sr. João Lúcio Ornelas Silva, portador do
RG 445189/SSP-RO, CPF n°614.031.646-49, apresentou os
documentos exigidos por lei, sendo declarado habilitado.
Observando-se que as duas empresas apresentaram os documentos
exigidos, no Processo, sendo declaradas habilitadas, o Presidente da
CPL, juntamente com os membros cumprindo o cronograma de
planejamento de atividades passou à abertura dos envelopes contendo
a proposta.
A empresa NISSEY MOTORS LTDA, apresentou a seguinte
proposta: Veículo oficial como forma de pagamento no valor de
R$39.000,00 (trinta e nove mil reais) e o valor a ser despendido de
R$136.970,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos e setenta reais),
perfazendo o valor total de R$175.970,00 (cento e setenta e cinco mil
reais).
A empresa MAZZUTTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
apresentou a seguinte proposta: Veículo oficial como forma de
pagamento no valor de R$57.150,00 (cinquenta e sete mil e cento e
cinquenta reais), e o valor a ser despendido de R$106.850,00 (cento e
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seis mil e oitocentos e cinquenta reais), perfazendo o valor total de
R$164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais).
O representante da empresa NISSEY MOTORS LTDA, pediu para
que constasse em ata, que a participante MAZZUTTI COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA, “não especificou em sua proposta o modelo
do veículo, deixando ainda de apresentar o catalogo onde esta
comissão não consegue identificar qual a versão/modelo do veículo
ofertado em sua proposta, conforme elencado no subitem 2.5.3 do
Termo de Referência, anexo I, da Concorrência em epígrafe. Pairando
dúvidas quanto aos acessórios que compõem o veículo se ou não
originais de fabrica, exceto capota de fibra.”
A representante da empresa MAZZUTTI COMERCIO DE
VEÍCULOS LTDA, pediu que constasse em ata as seguintes
afirmações: “a proposta da empresa abrange todos os acessórios
requeridos no edital, com garantia de fabrica, pois todos os itens
instalados dentro da concessionária são abrangidos com garantia de
fabrica. A respeito da não especificação da versão/modelo,
independentemente da versão, o veículo atenderá todas as
especificações previstas no Termo de Referência”.
O represente da empresa NISSEY MOTORS LTDA, alegou que
diante o exposto, “pela concorrente Mazzutti, onde afirma
categoricamente que os acessórios conforme exigências edilícias
instalados no concessionário terá a mesma garantia como se de fabrica
fosse; que a mesma apresente declaração da VOLKSVAGEM DO
BRASIL, validando a garantia dos acessórios instalados no
concessionário (MAZZUTTI).”
Diante das interposições realizadas pelos participantes, a comissão
fará a análise dos motivos acima expostos e posteriormente publicará
a decisão no Diário dos Município-AROM.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 11:53 horas e a
presente ata, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
 
Pimenta Bueno-RO, em 23/10/2017
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MAZZUTTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
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NISSEY MOTORS LTDA
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