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Ata de Realização do Pregão Presencial nº 004/2018– Processo n° 0144/2018-SMS. 

As 09:00 (nove) horas do dia cinco do mês de março do ano de dois o mil e dezoito, 

reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 

Espírito Santo, o Sr. Adinan Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio o Srs(a).   

Euzimar Aurelio da Silva e Lucia Sodré Moreira, devidamente nomeados pela Portaria nº 

002/2018, datada de dois de janeiro de dois mil e dezoito, para, em atendimento às 

disposições da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 115/2005, 29.05.2005, 

realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 004/2018, referente ao 

Processo 0144/2018. Tendo por objeto aquisição de 01 (um) veiculo  tipo micro-

onibus, 0km, ano vigente, adaptado para transporte de passageiros com deficiência 

tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, conforme proposta nº 

14813806000/1170-01-FNS. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas 

no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos 

interessados, qual credenciou apenas Empresa DROSDSKY ONIBUS LTDA – CNPJ 

13.891.913/0001-97, tendo como representante o Sr. Irlan Vieira Teixeira, portador da RG 

1.411.329-SSP-ES.  A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as 

documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e 

aos registros dos preços apresentados pelos respectivos licitantes. Tendo dado 

prosseguimento  as ofertas de lances produzindo o seguinte resultado: 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Processo: 0144/2018-SMS – aquisição de 01 (um) veiculo  tipo micro-onibus, 0km, 

ano vigente, adaptado para transporte de passageiros com deficiência tipo 

cadeirante e dificuldade de locomoção, conforme proposta nº 14813806000/1170-

01-FNS. 

Item nº 01 

Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de 
locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) 
cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta 
lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com 
guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; 
tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no 
mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; 
direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola 
parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e 
amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros. 

Propostas Apresentadas: 

CNPJ/CPF Razão Social  Valor  

13.891.913/0001-97 Drodsky Onibus Ltda  R$                250.000,00  

Lances das Empresas Classificas nos Termos do item 7.6 e 7.7 do edital 

Rodada Razão Social  Valor  

  Drodsky Onibus Ltda  R$                242.000,00  

Encerrado em  R$ 242.000,000 Pelo Fornecedor Drodsky Onibus Ltda 

DROSDSKY ONIBUS LTDA – CNPJ 13.891.913/0001-97: Vencedores para todos os 

itens – R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois reais).  
item Fornecedor Quant Item  DROSDSKY ONIBUS LTDA 

1 DROSDSKY ONIBUS LTDA 01 1  R$                 242.000,00   R$    242.000,00 
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FORNCECEDOR HABILITADO 

A empresa vencedora do item acima, não houve mais disponibilidade para negociação, 

e após  a analise da documentação o pregoeiro municipal verificou que  a licitante esta 

habilitada ao presente certame, podendo o item ser adjudicado.  
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA 

Item nº 01 

Micro-ônibus 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de 

acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar 

condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque e 

desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com 

deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência 

acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 

Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacógrafo original de fábrica; 

freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; 

Suspensão traseira com mola parabólica ou tratrapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque 

com capacidade mínima de 90 litros. 

Adjudicado para:  DROSDSKY ONIBUS LTDA – CNPJ 13.891.913/0001-97 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada 

pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e pelos proponentes participantes. 

 

Adinan Novais de Paula               Lucia Sodré Moreira 

Pregoeiro                                      Equipe de Apoio 

 

 

Euzimar Aurelio da Silva                    

Equipe de Apoio        

 

PROPONENTES PARTICIPANTES: 

 

Irlan Vieira Teixeira 

DROSDSKY ONIBUS LTDA. 

 

 

 

 


