
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / Nº Processo: 08.00171-00/2015)

 

     Às 10:12:49 horas do dia 21/06/2016 no endereço AV. CALAMA, 4008, bairro

EMBRATEL, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00171-00/2015 - 2016/012/2016 que tem por objeto Aquisição de 01 veículo automotor

tipo caminhão equipado com baú refrigerado para transporte de imunobiológicos (vacinas).

 

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor

branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço, com

mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo

diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1

(uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional de

Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/06/2016 08:31:26:752 NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI -
EPP  R$ 114.900,00

21/06/2016 08:46:45:267 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI -
EPP  R$ 114.900,00

21/06/2016 10:46:14:021 RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI-EPP  R$ 133.992,00

21/06/2016 10:45:38:433 MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 133.993,00

21/06/2016 10:21:34:824 VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP  R$ 135.000,00

20/06/2016 10:29:59:749 UBERMAC CONSTRUTORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 140.000,00

21/06/2016 10:22:03:616 MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME.  R$ 155.900,00

17/06/2016 13:40:40:993 COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO
LTDA. -  R$ 158.000,00

21/06/2016 10:29:27:332 VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  R$ 175.000,00

21/06/2016 08:56:45:958 CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 180.211,50

21/06/2016 08:51:39:285 MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA  R$ 200.000,00

20/06/2016 17:47:10:655 SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/06/2016, às 10:53:39 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2016, às 12:20:29

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2016, às 12:20:29 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP. No dia

29/06/2016, às 16:05:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2016, às 16:05:11 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos
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de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. No dia

01/07/2016, às 11:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2016, às 11:29:13 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI-EPP. No dia 04/07/2016, às 12:04:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2016, às 12:04:07 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 05/07/2016, às

11:07:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/07/2016, às 11:07:29 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP. No dia 07/07/2016, às 10:07:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/07/2016, às 10:07:38 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: UBERMAC CONSTRUTORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD. No dia

08/07/2016, às 10:07:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2016, às 10:07:52 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação
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do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME.. No dia 12/07/2016, às 09:48:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2016, às 09:48:34 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - M. No dia

12/07/2016, às 14:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2016, às 14:00:48 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. No dia 13/07/2016, às 12:00:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/07/2016, às 12:00:17 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos
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de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 14/07/2016, às

09:40:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2016, às 09:40:04 horas, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA - desclassificou o

fornecedor: MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. No dia 15/07/2016, às 10:29:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor

branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço, com

mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo

diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1

(uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional de

Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 22/06/2016, às 12:20:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - NUNES & REZENDE COMERCIAL E

SERVICOS EIRELI - EPP, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo
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2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,

com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR

DEIXAR DE APRESENTAR AS DOCUMENTAÇÕES VIA E-MAIL NO PRAZO ESTIPULADO

PELO PREGOEIRO NO SISTEMA, CONTRARIANDO AS REGRAS PREVISTAS NO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

 

    No dia 29/06/2016, às 16:05:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E

EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo

2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,

com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: desclassifico o fornecedor por não ter

encaminhado as documentações via E-mail, conforme solicitação no sistema, e previsão em

Edital.

 

    No dia 01/07/2016, às 11:29:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - RODA LIVRE CONCESSIONARIA

EIRELI-EPP, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou

superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,
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com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR

APRESENTAR PROPOSTA COM OFERTA ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA

ADMINSTRAÇÃO, O PREGOEIRO PROPOS NEGOCIAÇÃO PORÉM NÃO OBTEVE

EXITO.

 

    No dia 04/07/2016, às 12:04:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou

superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,

com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NAO

ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO VIA E-MAIL, NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA

PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 05/07/2016, às 11:07:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI -

EPP, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na

cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço,

com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a

óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e

1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional

de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO ENCAMINHAR AS DOCUMENTAÇÕES VI

E-MAIL NO PRAZO ESTIPLULADO NO SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 07/07/2016, às 10:07:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - UBERMAC CONSTRUTORA E
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COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km,

ano/modelo 2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional,

cabine simples confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado,

direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130

CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos

de segurança exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado

conforme especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno

com painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio

frisado, com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO

ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO VIA E-MAIL NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA

PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 08/07/2016, às 10:07:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA-

ME., no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na

cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço,

com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a

óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e

1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional

de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO VI -E-

MAIL NO PREZO ESTIPULADO NO SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 12/07/2016, às 09:48:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E

COMERCIO LTDA. -, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016

ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,

com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de
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espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO

ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO VIA E-MAIL NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA

PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 12/07/2016, às 14:00:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES

LTDA, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na

cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço,

com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a

óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e

1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional

de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO VIA E-

MAIL NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 13/07/2016, às 12:00:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - CONQUISTA COMERCIO E

EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo

2015/2016 ou superior, na cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples

confeccionada em aço, com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica,

Vidros elétricos, motor a óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5

(cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança

exigido pelo Código Nacional de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme

especificações: Carroceria frigorífica fechada tipo baú - com revestimento interno com

painéis de fibra de vidro com acabamento liso, revestimento externo em alumínio frisado,

com poliuretano injetado entre as paredes interna e externa de no mínimo 10 cm de

espessura. Piso interno canelado para maior circulação do ar frio. Conforme especificação

do edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO

ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES VIA E-MAIL NO PRAZO DETERMINADO NO

SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 14/07/2016, às 09:40:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - MOBEN COMERCIO DE VEICULOS

LTDA, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na

cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço,
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com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a

óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e

1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional

de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICO O FORNECEDOR POR NÃO ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO VIA

E-MAIL NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 15/07/2016, às 10:29:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ANTONIO FABRICIO

PINTO DA COSTA - desclassificou o fornecedor - SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS

LTDA, no lote (1) - Veiculo - tipo caminhão, zero km, ano/modelo 2015/2016 ou superior, na

cor branca ou prata metálico, fabricação nacional, cabine simples confeccionada em aço,

com mínimo de dois acentos, ar-condicionado, direção hidráulica, Vidros elétricos, motor a

óleo diesel com potência igual ou superior a 130 CV, mínimo de 5 (cinco) marchas à frente e

1 (uma) à ré, dotado de todos os equipamentos de segurança exigido pelo Código Nacional

de Trânsito e adaptado com baú frigorificado conforme especificações: Carroceria frigorífica

fechada tipo baú - com revestimento interno com painéis de fibra de vidro com acabamento

liso, revestimento externo em alumínio frisado, com poliuretano injetado entre as paredes

interna e externa de no mínimo 10 cm de espessura. Piso interno canelado para maior

circulação do ar frio. Conforme especificação do edital. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASIFICO O FORNECEDOR POR NÃO ENCAMINHAR  DOCUMENTAÇÃO VIA E-

MAIL NO PRAZO ESTIPULADO NO SISTEMA PELO PREGOEIRO.

 

    No dia 19/07/2016, às 09:45:24 horas, a autoridade competente da licitação - DOMINGOS

SAVIO FERNANDES ARAUJO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo

da alteração foi o seguinte: DECLARO A LICITAÇÃO FRACASSADA, HAJA VISTA NÃO

TERMOS VENCEDORES DECLARADOS.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ANTONIO FABRICIO PINTO DA COSTA

Pregoeiro da disputa

 

DOMINGOS SAVIO FERNANDES ARAUJO

Autoridade Competente
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JULIANA PRISCILA MENDES VIEIRA DE MEDEIROS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.463.567/0001-10 CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

05.891.642/0001-41 COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. -

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

08.599.042/0001-00 MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

11.091.026/0001-09 MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME.

04.910.717/0001-21 MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

19.275.849/0001-04 NUNES & REZENDE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EPP

58.343.864/0001-96 RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI-EPP

19.635.017/0001-43 SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS LTDA

10.768.884/0001-82 UBERMAC CONSTRUTORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD

09.340.232/0001-63 VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP

01.824.931/0001-77 VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
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