
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00484/2018)

 

     às 09:30:56 horas do dia 11/10/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00484/2018 - 2019/ER103/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA

ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO, GRANDE PORTE E

EQUIPAMENTOS PESADOS E MAQUINÁRIOS, visando atender as necessidades da

Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

Lote (2) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.835,91

09/10/2019 16:39:17:205 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.800,00

09/10/2019 15:25:10:130 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.835,91

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:15:07:505 MODELO PNEUS LTDA  R$ 449.155,00

28/09/2019 12:15:53:699 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 544.152,00

09/10/2019 16:23:13:423 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 449.272,00

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 449.272,67

09/10/2019 16:39:17:205 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (3) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (4) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. especificações via edital.

Lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

09/10/2019 15:10:14:615 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 449.272,67

04/10/2019 10:00:38:315 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 449.272,67

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 449.272,00

09/10/2019 15:25:10:130 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 449.272,67

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.090,20

09/10/2019 16:39:17:205 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 80.000,00

09/10/2019 15:25:10:130 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.090,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:15:07:505 MODELO PNEUS LTDA  R$ 1.717.772,00

28/09/2019 12:15:53:699 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 2.051.952,00

09/10/2019 16:23:13:423 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 1.634.530,00

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.634.530,80

09/10/2019 16:39:17:205 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:10:14:615 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 1.634.530,80

04/10/2019 10:00:38:315 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 1.634.530,80

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.634.530,80

09/10/2019 15:25:10:130 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.634.530,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 32.791,49

09/10/2019 16:39:17:205 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 33.000,00

09/10/2019 15:25:10:130 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 32.791,49
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Lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (8) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (9) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:29:140 MODELO PNEUS LTDA  R$ 99.358,00

28/09/2019 11:34:12:556 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 103.776,00

09/10/2019 16:25:06:227 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 99.432,00

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 99.432,26

09/10/2019 16:40:12:243 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:14:13:820 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 99.432,26

04/10/2019 10:23:34:481 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 99.432,26

09/10/2019 22:12:36:415 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 99.000,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 99.432,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.561,67

09/10/2019 16:40:12:243 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:12:36:415 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 18.000,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 17.561,67

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.372,54

09/10/2019 16:40:12:243 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 11:49:12:127 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 79.372,54

09/10/2019 22:12:36:415 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 80.000,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.372,54

14/02/2020 Página 3 de 130



de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:29:140 MODELO PNEUS LTDA  R$ 723.324,00

28/09/2019 11:34:12:556 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 681.138,00

09/10/2019 16:25:06:227 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 723.511,00

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 723.511,23

09/10/2019 16:40:12:243 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 11:49:12:127 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 723.511,23

09/10/2019 15:14:13:820 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 723.511,23

04/10/2019 10:23:34:481 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 723.511,23

09/10/2019 22:12:36:415 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 725.000,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 723.511,23

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 58.187,94

09/10/2019 16:40:12:243 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 11:49:12:127 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 58.187,54

09/10/2019 22:12:36:415 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 59.000,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 58.187,94

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:37:20:903 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 77.129,93

09/10/2019 16:42:00:847 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:35:12:625 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 77.129,93

09/10/2019 22:16:26:771 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 77.000,00

10/10/2019 11:20:01:222 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 4.059,00
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remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:17:18:680 MODELO PNEUS LTDA  R$ 1.423.520,00

28/09/2019 11:37:30:572 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 1.336.272,00

09/10/2019 16:28:16:816 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 1.165.067,00

08/10/2019 15:37:20:903 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.165.067,89

09/10/2019 16:42:00:847 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:35:12:625 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 1.165.067,89

10/10/2019 08:02:57:483 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 1.165.067,89

04/10/2019 10:09:32:277 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 1.165.067,89

09/10/2019 22:16:26:771 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.165.000,00

10/10/2019 11:21:08:347 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 4.059,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:37:20:903 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.697,40

09/10/2019 16:42:00:847 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:16:26:771 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.000,00

10/10/2019 11:21:59:843 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.398,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:17:18:680 MODELO PNEUS LTDA  R$ 248.844,00

28/09/2019 11:37:30:572 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 292.632,00

09/10/2019 16:28:16:816 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 248.879,00

08/10/2019 15:37:20:903 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 248.879,60

09/10/2019 16:42:00:847 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

10/10/2019 08:02:57:483 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 248.879,60

09/10/2019 22:16:26:771 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 248.000,00
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Lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

10/10/2019 11:22:25:034 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.398,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:37:20:903 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.362,18

09/10/2019 16:42:00:847 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:16:26:771 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.000,00

10/10/2019 11:23:09:019 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.469,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:18:11:445 MODELO PNEUS LTDA  R$ 865.080,00

28/09/2019 11:40:09:298 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 936.036,00

09/10/2019 16:30:27:082 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 714.259,00

08/10/2019 15:38:41:143 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 714.259,62

09/10/2019 16:43:13:806 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:18:52:542 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 714.259,62

09/10/2019 22:22:23:590 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 714.000,00

09/10/2019 15:43:54:696 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 714.259,62

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:38:41:143 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 28.518,00

09/10/2019 16:43:13:806 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:37:35:678 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 28.518,00

09/10/2019 22:22:23:590 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 28.000,00

09/10/2019 15:43:54:696 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 28.518,00

14/02/2020 Página 6 de 130



de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:18:11:445 MODELO PNEUS LTDA  R$ 106.260,00

28/09/2019 11:40:09:298 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 106.848,00

09/10/2019 16:30:27:082 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 85.554,00

08/10/2019 15:38:41:143 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 85.554,00

09/10/2019 16:43:13:806 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:37:35:678 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 85.554,00

09/10/2019 15:18:52:542 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 85.554,00

09/10/2019 22:22:23:590 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 85.000,00

09/10/2019 15:43:54:696 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 85.554,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:43:13:806 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:22:23:590 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:43:13:806 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:22:23:590 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 57.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:39:33:411 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.546,86

09/10/2019 16:43:49:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:48:56:545 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 10.360,00
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Lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

Lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:43:49:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:26:15:474 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 42.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:43:49:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:48:56:545 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 7.687,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:43:49:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:39:33:411 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 43.968,40

09/10/2019 16:43:49:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:46:05:816 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 43.968,48

09/10/2019 22:26:15:474 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 43.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 25.151,80
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Lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

09/10/2019 16:11:40:151 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:29:17:161 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 25.150,00

09/10/2019 15:51:36:159 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 25.151,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:18:57:003 MODELO PNEUS LTDA  R$ 101.808,00

28/09/2019 11:55:18:647 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 87.264,00

09/10/2019 16:32:41:711 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 75.830,80

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 75.830,80

09/10/2019 16:11:40:151 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:24:32:802 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 75.830,80

09/10/2019 22:29:17:161 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 75.000,00

09/10/2019 15:51:36:159 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 75.830,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 24.848,80

09/10/2019 16:11:40:151 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:48:38:402 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 24.848,80

09/10/2019 22:29:17:161 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 24.500,00

09/10/2019 15:51:36:159 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 24.848,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:18:57:003 MODELO PNEUS LTDA  R$ 98.550,00

28/09/2019 11:55:18:647 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 79.380,00

09/10/2019 16:32:41:711 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 75.384,00

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 75.384,00

09/10/2019 16:11:40:151 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

09/10/2019 15:24:32:802 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 75.384,00

09/10/2019 15:48:38:402 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 75.384,00

09/10/2019 22:29:17:161 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 75.384,00

09/10/2019 15:51:36:159 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 75.834,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 23.754,94

09/10/2019 16:11:40:151 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:29:17:161 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 23.000,00

09/10/2019 15:51:36:159 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 23.754,94

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 28.325,01

09/10/2019 16:13:15:147 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:32:47:764 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 28.000,00

09/10/2019 15:54:20:166 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 28.325,01

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.194,56

09/10/2019 16:13:15:147 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:32:47:764 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.200,00

09/10/2019 15:54:20:166 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.194,56

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO.

Lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 3.276,45

09/10/2019 16:13:15:147 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:32:47:764 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.250,00

09/10/2019 15:54:20:166 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 3.276,46

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 2.533,30

09/10/2019 16:13:15:147 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:32:47:764 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 2.500,00

09/10/2019 15:54:20:166 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 2.533,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.676,56

09/10/2019 16:13:15:147 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:32:47:764 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 17.676,00

09/10/2019 15:54:20:166 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 17.676,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.724,75

09/10/2019 16:14:41:798 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.720,00

09/10/2019 15:59:12:194 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.724,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.647,08
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Lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO.

especificações via edital.

Lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 � Motocicleta. Não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 � Motocicleta. Não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

09/10/2019 16:14:41:798 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 17.647,00

09/10/2019 15:59:12:194 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 17.647,08

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 9.454,24

09/10/2019 16:14:41:798 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 9.454,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.707,40

09/10/2019 16:14:41:798 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.707,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.359,56

09/10/2019 16:14:41:798 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 8.359,00

09/10/2019 15:59:12:194 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 8.359,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:48:35:928 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 7.975,34

09/10/2019 16:16:16:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:37:22:155 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 7.975,00
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Lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 7.975,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:16:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:52:09:667 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 838,02

09/10/2019 22:37:22:155 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 838,00

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 838,02

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:16:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:52:09:667 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 963,63

09/10/2019 22:37:22:155 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 963,00

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 963,63

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:16:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 434,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:16:16:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:52:09:667 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.901,69

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.901,69
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reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. demais especificações via edital.

Lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:17:46:027 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.520,00

09/10/2019 16:07:54:823 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:17:46:027 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:49:34:224 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.347,20

09/10/2019 16:17:46:027 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 5.347,20

09/10/2019 22:39:51:331 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.347,00

09/10/2019 16:07:54:823 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.347,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:49:34:224 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.477,88

09/10/2019 16:17:46:027 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 8.477,88

09/10/2019 22:39:51:331 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 8.477,00

09/10/2019 16:07:54:823 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 8.477,88
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demais especificação via edital.

Lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:17:46:027 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:39:51:331 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.241,00

09/10/2019 16:07:54:823 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 62.829,34

09/10/2019 16:19:59:899 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:43:24:687 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 62.800,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 62.829,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:19:43:680 MODELO PNEUS LTDA  R$ 190.512,00

28/09/2019 11:59:30:281 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 193.536,00

09/10/2019 16:34:21:307 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 190.758,00

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 190.758,96

09/10/2019 16:19:59:899 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:53:18:202 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 190.758,96

04/10/2019 10:11:33:593 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 190.758,96

09/10/2019 22:43:24:687 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 190.758,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 190.758,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.476,32

09/10/2019 16:19:59:899 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

09/10/2019 22:43:24:687 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.476,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.908,14

09/10/2019 16:19:59:899 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:43:24:687 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.908,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.629,50

09/10/2019 16:19:59:899 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 17.629,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 74.509,30

09/10/2019 16:24:00:381 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 74.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 26.587,20

09/10/2019 16:24:00:381 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 26.500,00
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Lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 31.110,00

09/10/2019 16:24:00:381 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 31.110,00

09/10/2019 16:21:12:997 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 31.110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 40.569,76

09/10/2019 16:24:00:381 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:56:34:208 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 40.569,76

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 40.500,00

09/10/2019 16:21:12:997 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 40.569,76

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 37.942,90

09/10/2019 16:24:00:381 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 37.900,00

09/10/2019 16:21:12:997 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 40.112,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 20.400,00
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semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 - motocicleta. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 - motocicleta.. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 4.063,84

09/10/2019 16:25:41:739 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:58:41:785 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 4.063,84

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 4.063,00

09/10/2019 16:28:32:352 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 4.063,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 188,73

09/10/2019 16:25:41:739 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 188,00

09/10/2019 16:28:32:352 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 188,73

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 36,74

09/10/2019 16:25:41:739 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 36,00

09/10/2019 16:28:32:352 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 36,74

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 4.997,90

09/10/2019 16:25:41:739 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 15:58:41:785 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 4.997,90

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 4.997,00

09/10/2019 16:28:32:352 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.300,00
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Lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificação via edital.

Lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.460,08

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:00:31:950 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 6.460,08

09/10/2019 22:55:18:679 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.460,00

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.450,08

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.952,25

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:00:31:950 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.952,25

09/10/2019 22:55:18:679 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.952,00

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.952,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 24.001,40

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:55:18:679 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 24.000,00

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 24.001,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 3.026,76

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (70) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (71) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (72) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (73) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

09/10/2019 22:55:18:679 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.026,00

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 3.026,76

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.580,34

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:55:18:679 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.580,00

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.580,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:20:25:288 MODELO PNEUS LTDA  R$ 418.320,00

28/09/2019 12:02:10:312 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 470.880,00

09/10/2019 16:37:17:071 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 341.058,00

08/10/2019 15:57:04:494 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 341.058,60

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:54:58:769 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 341.058,60

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 341.000,00

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 341.598,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:57:04:494 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.678,56

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.600,00

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.678,56
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INMETRO. demais especificações.

Lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:20:25:288 MODELO PNEUS LTDA  R$ 680.319,00

28/09/2019 12:02:10:312 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 727.272,00

09/10/2019 16:37:17:071 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 680.332,00

08/10/2019 15:57:04:494 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 680.332,32

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 16:54:58:769 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 680.332,32

04/10/2019 10:14:03:848 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 680.332,32

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 680.332,00

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 680.332,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:57:04:494 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 67.676,80

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 67.676,00

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 70.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:39:22:919 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 75.229,50

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 75.229,00

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 75.229,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:21:24:102 MODELO PNEUS LTDA  R$ 426.000,00
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Lote (77) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (79) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem Traseiro. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

28/09/2019 12:07:03:547 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 405.000,00

09/10/2019 16:39:52:538 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 376.147,00

08/10/2019 15:58:15:362 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 376.147,50

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:49:42:611 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 376.147,50

09/10/2019 15:30:29:829 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 376.147,50

09/10/2019 23:04:23:342 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 376.147,00

09/10/2019 17:11:13:401 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 376.147,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:58:15:362 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 62.669,20

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:49:42:611 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 62.669,20

09/10/2019 23:04:23:342 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 62.300,00

09/10/2019 17:11:13:401 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 62.669,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:21:24:102 MODELO PNEUS LTDA  R$ 193.664,00

28/09/2019 12:07:03:547 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 208.080,00

09/10/2019 16:39:52:538 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 193.704,00

08/10/2019 15:58:15:362 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 193.704,80

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:49:42:611 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 193.704,80

09/10/2019 23:04:23:342 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 193.704,00

09/10/2019 17:11:13:401 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 193.704,80

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (80) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem Traseiro. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

demais especificações via edital.

Lote (81) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital.

Lote (82) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital.

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:49:42:611 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 47.321,40

09/10/2019 23:04:23:342 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 47.300,00

09/10/2019 17:11:13:401 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 47.321,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:21:24:102 MODELO PNEUS LTDA  R$ 263.025,00

28/09/2019 12:07:03:547 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 167.400,00

09/10/2019 16:39:52:538 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 141.964,20

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:49:42:611 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 141.964,20

09/10/2019 15:30:29:829 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 141.964,20

09/10/2019 23:04:23:342 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 141.000,00

09/10/2019 17:11:13:401 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 141.964,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 41.695,75

09/10/2019 16:33:41:769 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

28/09/2019 12:51:55:118 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 41.695,75

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 41.800,00

09/10/2019 17:17:00:273 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 41.695,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:22:17:962 MODELO PNEUS LTDA  R$ 267.525,00

28/09/2019 12:10:03:796 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 123.300,00

09/10/2019 16:41:39:099 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 125.087,00

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 125.087,25

09/10/2019 16:33:41:769 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

28/09/2019 12:51:55:118 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 125.087,25

09/10/2019 17:00:16:467 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 125.087,25

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 125.000,00

09/10/2019 17:17:00:273 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 125.087,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 31.129,20

09/10/2019 16:33:41:769 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 31.129,00

09/10/2019 17:17:00:273 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 38.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.679,88

09/10/2019 16:33:41:769 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 79.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:22:17:962 MODELO PNEUS LTDA  R$ 512.017,00

28/09/2019 12:10:03:796 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 605.634,00

09/10/2019 16:41:39:099 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 425.230,00

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 425.230,38

09/10/2019 16:33:41:769 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 17:00:16:467 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 425.230,38

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 425.000,00
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semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 38.305,08

09/10/2019 16:35:25:691 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 38.300,00

09/10/2019 17:28:56:471 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 38.305,08

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2019 16:22:48:916 MODELO PNEUS LTDA  R$ 146.016,00

28/09/2019 12:11:46:989 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 152.568,00

09/10/2019 16:44:01:019 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 117.168,00

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 117.168,48

09/10/2019 16:35:25:691 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

10/10/2019 08:21:41:969 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 117.168,48

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 117.000,00

09/10/2019 17:28:56:471 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 117.168,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.300,00

09/10/2019 16:35:25:691 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 45.041,13

09/10/2019 16:35:25:691 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

Lote (2) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 19.722,04

09/10/2019 16:35:25:691 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 19.700,00

09/10/2019 17:28:56:471 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 19.722,04

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2019 16:01:23:534 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 7.763,88

09/10/2019 16:36:07:474 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

09/10/2019 17:32:41:464 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 7.763,88

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:15:49:591 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 77.979,00

11/10/2019 09:40:58:516 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 78.030,00

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.835,91

11/10/2019 09:31:25:430 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 85.511,70

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:46:37:409 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 340.000,00
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Lote (3) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (4) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16 lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. especificações via edital.

Lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

11/10/2019 09:45:04:216 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 343.000,00

11/10/2019 09:36:35:446 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 421.603,00

11/10/2019 09:54:55:585 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 426.482,00

11/10/2019 09:39:18:890 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 439.110,00

11/10/2019 09:35:33:357 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 445.711,00

09/10/2019 16:15:07:505 MODELO PNEUS LTDA  R$ 449.155,00

08/10/2019 15:32:01:065 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 449.272,67

11/10/2019 09:31:45:570 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 481.212,90

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:55:21:124 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 68.000,00

11/10/2019 09:40:12:035 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 71.190,00

11/10/2019 09:55:34:294 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 78.999,99

11/10/2019 09:31:58:885 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 81.443,88

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:37:20:554 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 1.085.000,00

11/10/2019 09:36:30:923 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 1.142.400,00

11/10/2019 09:36:40:038 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.354.080,00

11/10/2019 10:11:08:398 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.468.655,99

11/10/2019 09:37:15:205 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 1.468.656,00

09/10/2019 22:08:38:624 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.634.530,80

11/10/2019 09:33:40:990 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 1.681.316,00

11/10/2019 09:32:22:136 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 1.683.173,52

09/10/2019 16:15:07:505 MODELO PNEUS LTDA  R$ 1.717.772,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (8) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

11/10/2019 09:57:05:857 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 15.000,00

11/10/2019 09:57:37:687 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 19.839,99

11/10/2019 09:55:50:845 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 19.840,00

11/10/2019 09:46:40:268 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 21.785,44

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:56:29:186 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 39.292,00

11/10/2019 09:40:42:823 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 39.480,00

11/10/2019 09:46:34:588 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 43.705,00

11/10/2019 09:42:57:670 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 43.710,00

11/10/2019 09:58:06:328 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 60.159,99

11/10/2019 09:37:15:044 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 60.160,00

11/10/2019 09:46:44:871 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 66.059,06

11/10/2019 09:36:33:537 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 86.480,00

09/10/2019 16:16:29:140 MODELO PNEUS LTDA  R$ 99.358,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:57:57:432 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 12.915,98

11/10/2019 09:57:39:203 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 12.916,00

11/10/2019 09:58:40:428 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.561,00

09/10/2019 15:27:15:896 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 17.561,67

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 09:58:03:507 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 55.000,00

11/10/2019 09:44:37:055 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 64.999,99

11/10/2019 09:47:08:930 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 66.035,74

11/10/2019 09:57:00:942 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 72.670,00
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Lote (9) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

09/10/2019 16:10:17:888 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.372,54

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:00:55:479 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 350.000,00

11/10/2019 09:58:12:956 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 365.000,00

11/10/2019 09:39:47:425 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 430.000,00

11/10/2019 09:44:24:239 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 496.515,00

11/10/2019 10:11:39:479 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 567.614,99

11/10/2019 09:38:52:388 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 567.615,00

11/10/2019 09:47:29:333 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 589.490,10

11/10/2019 09:47:20:512 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 601.941,13

11/10/2019 09:39:19:308 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 662.415,00

09/10/2019 16:16:29:140 MODELO PNEUS LTDA  R$ 723.324,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:00:32:379 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 40.629,99

11/10/2019 09:58:52:774 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 40.630,00

11/10/2019 10:01:04:502 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 44.614,80

11/10/2019 09:57:31:105 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 49.470,00

11/10/2019 09:47:45:831 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 55.579,12

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:48:31:361 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 50.000,00

11/10/2019 11:09:10:318 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 57.066,12

11/10/2019 10:34:45:454 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 64.999,99

11/10/2019 10:28:59:165 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 67.694,72
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Lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:51:01:866 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 544.999,00

11/10/2019 10:47:46:433 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 545.000,00

11/10/2019 10:46:08:983 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 595.000,00

11/10/2019 10:43:53:854 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 720.000,00

11/10/2019 10:44:12:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 849.899,99

11/10/2019 10:50:13:148 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 861.998,76

11/10/2019 10:27:49:854 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 1.022.546,56

11/10/2019 10:27:08:943 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 1.113.560,00

09/10/2019 16:17:18:680 MODELO PNEUS LTDA  R$ 1.423.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:53:41:849 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 61.000,00

11/10/2019 10:51:12:522 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 64.000,00

11/10/2019 10:52:31:088 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 66.401,69

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:46:28:722 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 160.000,00

11/10/2019 10:45:24:053 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 165.000,00

11/10/2019 10:47:22:688 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 178.000,00

11/10/2019 10:45:49:071 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 199.899,99

11/10/2019 10:31:38:376 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 207.359,68

11/10/2019 10:27:41:685 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 243.860,00

09/10/2019 16:17:18:680 MODELO PNEUS LTDA  R$ 248.844,00
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Lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:49:21:549 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 65.000,00

11/10/2019 11:08:37:886 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 69.441,62

11/10/2019 10:55:23:154 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 69.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:51:23:605 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 445.000,00

11/10/2019 10:59:03:234 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 448.000,00

11/10/2019 10:48:02:282 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 449.000,00

11/10/2019 10:47:23:536 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 599.999,80

11/10/2019 10:49:41:680 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 624.974,62

11/10/2019 10:49:18:228 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 674.989,00

11/10/2019 10:26:51:929 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 780.030,00

09/10/2019 16:18:11:445 MODELO PNEUS LTDA  R$ 865.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:52:29:370 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 22.000,00

11/10/2019 10:54:40:290 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 22.500,00

11/10/2019 10:59:23:434 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 22.950,00

11/10/2019 10:26:46:482 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 26.040,00

28/09/2019 12:37:35:678 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 28.518,00
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Lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:47:40:412 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 60.000,00

11/10/2019 10:41:55:507 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 65.100,00

11/10/2019 10:50:36:351 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 67.000,00

11/10/2019 10:37:41:104 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 69.999,99

11/10/2019 10:49:12:489 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 70.421,40

11/10/2019 10:47:27:669 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 79.000,00

28/09/2019 12:37:35:678 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 85.554,00

11/10/2019 10:26:12:050 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 89.040,00

09/10/2019 16:18:11:445 MODELO PNEUS LTDA  R$ 106.260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:56:59:086 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.000,00

11/10/2019 10:55:48:682 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 8.799,98

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 10:56:23:720 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 46.000,00

11/10/2019 10:59:38:970 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 49.076,28

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:36:46:816 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 8.546,85

08/10/2019 15:39:33:411 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.546,86

09/10/2019 15:48:56:545 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 10.360,00
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de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO.

Lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:51:02:352 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 22.539,97

11/10/2019 11:50:52:094 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 22.539,98

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 15:48:56:545 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 7.687,44

11/10/2019 11:19:46:479 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 8.660,52

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:21:32:917 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 7.695,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:42:13:182 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 35.000,00

11/10/2019 11:46:38:091 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 37.970,00

11/10/2019 11:45:26:931 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 37.977,89

11/10/2019 11:39:41:700 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 42.899,99

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:42:58:164 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 21.200,00

11/10/2019 11:38:20:392 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 22.490,00

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 25.151,80

14/02/2020 Página 33 de 130



Lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

11/10/2019 11:19:48:683 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 36.351,73

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:39:03:291 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 61.000,00

11/10/2019 11:43:29:049 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 63.900,00

11/10/2019 11:42:46:420 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 67.500,00

11/10/2019 11:41:24:122 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 67.870,00

11/10/2019 11:19:49:670 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 72.720,00

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 75.830,80

11/10/2019 11:19:50:773 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 88.354,80

09/10/2019 16:18:57:003 MODELO PNEUS LTDA  R$ 101.808,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:43:49:152 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 20.050,00

11/10/2019 11:42:44:978 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 21.365,00

11/10/2019 11:43:22:607 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 21.538,00

11/10/2019 11:41:21:877 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 21.635,00

11/10/2019 11:25:58:435 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 23.616,68

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:40:44:840 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 51.400,00

11/10/2019 11:39:17:100 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 54.000,00

11/10/2019 11:40:52:930 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 60.750,00

11/10/2019 11:24:40:368 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 65.340,00

11/10/2019 11:42:03:809 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 66.149,99

11/10/2019 11:20:51:940 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 66.150,00

11/10/2019 11:41:00:893 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 67.475,70
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Lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

11/10/2019 11:26:16:134 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 71.646,12

09/10/2019 16:18:57:003 MODELO PNEUS LTDA  R$ 98.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 11:57:54:980 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 19.854,84

11/10/2019 11:57:46:657 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 19.854,86

11/10/2019 11:44:59:869 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 21.942,00

08/10/2019 15:44:59:535 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 23.754,94

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:28:06:719 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 22.000,00

11/10/2019 12:27:38:653 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 24.999,99

11/10/2019 12:28:14:730 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 27.050,00

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 28.325,01

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:31:58:677 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 5.631,98

11/10/2019 12:31:49:998 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.632,00

11/10/2019 12:21:39:131 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.990,00

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.194,56

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:28:26:128 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 2.250,00

11/10/2019 12:27:56:393 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 2.899,98
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Lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO.

Lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

11/10/2019 12:23:20:459 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 2.900,00

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 3.276,45

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:32:44:554 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 1.644,99

11/10/2019 12:32:37:998 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.645,00

11/10/2019 12:30:42:788 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.900,00

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 2.533,30

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:38:02:163 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 9.221,99

11/10/2019 12:37:45:689 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 9.222,00

11/10/2019 12:30:30:959 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 14.204,00

08/10/2019 15:46:13:146 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.676,56

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:31:14:233 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.499,99

11/10/2019 12:30:55:384 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 3.500,00

09/10/2019 22:35:10:875 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.720,00

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.724,75

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:35:01:800 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 7.700,00

11/10/2019 12:34:12:613 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 9.999,99

11/10/2019 12:33:45:355 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 12.011,00

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.647,08
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Lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO.

especificações via edital.

Lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 � Motocicleta. Não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 � Motocicleta. Não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:35:24:214 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 7.999,98

11/10/2019 12:35:17:593 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 8.000,00

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 9.454,24

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:43:27:808 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 5.279,98

11/10/2019 12:43:14:134 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.280,00

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 6.707,40

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:50:18:859 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 2.800,00

11/10/2019 12:38:30:137 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.959,99

11/10/2019 12:38:18:502 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.960,00

08/10/2019 15:47:47:082 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.359,56

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 12:58:19:329 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 3.200,00

11/10/2019 13:00:37:395 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.252,80

11/10/2019 12:59:56:662 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 6.500,00

08/10/2019 15:48:35:928 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 7.975,34
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reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:20:19:025 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 450,00

11/10/2019 13:19:47:992 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 499,98

11/10/2019 13:07:22:307 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 699,00

11/10/2019 13:01:52:696 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:00:15:271 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 630,00

11/10/2019 12:59:16:416 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 681,00

11/10/2019 13:00:40:128 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 806,35

09/10/2019 15:52:09:667 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 963,63

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 16:06:22:386 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 434,00

11/10/2019 13:00:42:916 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 446,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:18:27:082 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 1.599,98

11/10/2019 12:59:47:450 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.600,00

09/10/2019 15:52:09:667 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.901,69
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Lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital.

Lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificação via edital.

Lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificação via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:31:25:214 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 531,99

11/10/2019 13:31:13:227 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 532,00

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:04:26:115 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:25:55:790 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 2.900,00

11/10/2019 13:25:29:585 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 2.999,98

11/10/2019 13:00:46:862 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 4.500,00

08/10/2019 15:49:34:224 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.347,20

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 5.347,20

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:26:48:604 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.900,00

11/10/2019 13:26:31:012 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.998,98

11/10/2019 13:01:18:757 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.000,00

08/10/2019 15:49:34:224 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 8.477,88

09/10/2019 15:55:20:813 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 8.477,88

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

09/10/2019 22:39:51:331 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.241,00

09/10/2019 16:07:54:823 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.280,00

11/10/2019 13:01:26:115 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.110,41

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:06:44:266 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 39.000,00

11/10/2019 14:06:07:188 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 44.000,00

11/10/2019 14:01:56:970 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 54.999,99

11/10/2019 13:43:30:411 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 60.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:22:18:272 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 94.488,00

11/10/2019 14:21:41:644 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 94.489,00

11/10/2019 14:19:05:100 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 94.799,99

11/10/2019 14:00:06:678 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 115.000,00

11/10/2019 14:12:09:064 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 139.000,00

11/10/2019 13:49:25:111 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 142.079,77

11/10/2019 14:04:58:729 MODELO PNEUS LTDA  R$ 183.959,99

11/10/2019 13:41:19:178 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 183.960,00

28/09/2019 11:59:30:281 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 193.536,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:02:17:190 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 5.475,99

09/10/2019 22:43:24:687 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 5.476,00

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.476,32

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.760,00
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Lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:10:14:555 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 4.800,00

11/10/2019 14:09:46:284 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.999,98

11/10/2019 14:07:36:306 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.500,00

09/10/2019 16:18:28:169 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:20:10:348 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 15.747,89

11/10/2019 14:19:58:521 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 15.747,90

08/10/2019 15:51:02:755 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 17.629,50

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:06:02:148 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 50.000,00

11/10/2019 14:08:52:448 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 63.999,99

11/10/2019 14:08:41:236 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 64.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:06:21:267 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 16.000,00

11/10/2019 14:09:23:651 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 19.899,98

11/10/2019 14:09:10:315 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 19.900,00
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semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 13:54:39:172 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 25.000,00

11/10/2019 14:09:32:048 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 28.000,00

11/10/2019 13:56:02:978 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 28.256,04

11/10/2019 13:46:31:504 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 28.968,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2019 14:07:05:147 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 24.000,00

11/10/2019 14:05:43:605 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 25.999,99

11/10/2019 14:10:03:299 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 30.000,00

11/10/2019 14:05:33:487 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 30.995,00

11/10/2019 13:47:11:871 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 36.672,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 22:48:22:587 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 37.900,00

08/10/2019 15:52:32:691 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 37.942,90

09/10/2019 16:21:12:997 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 40.112,00

11/10/2019 13:45:49:386 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 51.083,89

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 22:51:17:433 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 20.400,00
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Lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 - motocicleta. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 - motocicleta.. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 09:59:07:005 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.800,00

14/10/2019 09:58:36:406 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 3.820,00

14/10/2019 09:49:20:305 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 3.850,00

09/10/2019 15:58:41:785 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 4.063,84

09/10/2019 16:25:41:739 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:06:23:782 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 165,00

14/10/2019 10:06:06:876 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 167,98

14/10/2019 09:48:46:798 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 180,00

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 188,73

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:05:06:934 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 24,50

14/10/2019 09:59:34:277 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 25,00

14/10/2019 10:00:07:882 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 29,99

08/10/2019 15:54:33:814 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 36,74

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:02:00:788 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 4.000,00

14/10/2019 10:01:22:246 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.366,68

14/10/2019 10:01:08:876 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 4.366,70

09/10/2019 15:58:41:785 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 4.997,90

09/10/2019 16:28:32:352 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.300,00
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semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificação via edital.

Lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:02:52:422 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 4.000,00

14/10/2019 10:01:08:657 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.499,99

14/10/2019 10:00:03:723 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 4.699,76

09/10/2019 16:38:12:656 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 6.450,08

09/10/2019 16:00:31:950 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 6.460,08

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:04:14:358 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 1.380,00

14/10/2019 10:00:29:926 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 1.384,50

14/10/2019 10:00:52:338 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 1.834,99

14/10/2019 10:00:22:406 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 1.835,00

09/10/2019 16:00:31:950 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922  R$ 1.952,25

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:01:32:776 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 17.500,00

14/10/2019 10:00:46:407 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 19.533,00

14/10/2019 10:00:51:949 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 20.999,98

14/10/2019 10:01:50:309 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 21.536,89

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:03:45:063 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 2.800,00

14/10/2019 10:01:01:452 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 2.820,00

14/10/2019 10:02:17:572 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 2.901,60

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00
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Lote (70) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (71) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (72) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (73) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:03:18:860 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 77.000,00

14/10/2019 10:02:58:313 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 77.900,00

08/10/2019 15:55:40:682 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 79.580,34

09/10/2019 16:27:18:055 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:47:35:002 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 284.514,00

14/10/2019 10:47:20:580 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 299.520,00

14/10/2019 10:46:37:890 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 299.880,00

14/10/2019 10:32:48:025 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 314.100,00

14/10/2019 10:27:15:495 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 339.800,00

14/10/2019 11:11:36:216 MODELO PNEUS LTDA  R$ 392.145,00

14/10/2019 11:11:03:161 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 392.149,98

14/10/2019 10:25:01:513 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 392.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:50:48:879 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 68.900,00

14/10/2019 10:48:26:731 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 69.225,00

14/10/2019 10:40:20:030 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 74.999,99

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

14/10/2019 10:48:41:934 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E
PECA  R$ 428.000,00

14/10/2019 10:48:32:423 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 459.600,00

14/10/2019 10:47:45:425 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 587.000,00

14/10/2019 10:35:10:471 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 591.100,00

14/10/2019 10:31:24:043 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 606.060,00

14/10/2019 10:43:55:264 MODELO PNEUS LTDA  R$ 617.000,00

14/10/2019 10:31:49:936 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 640.692,00

14/10/2019 10:31:07:618 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 647.685,00

09/10/2019 16:29:37:626 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/10/2019 22:59:50:034 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 67.676,00

08/10/2019 15:57:04:494 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 67.676,80

14/10/2019 10:47:27:124 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 70.399,99

09/10/2019 16:57:53:946 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 70.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:51:22:296 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 62.500,00

14/10/2019 10:49:46:620 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 65.000,00

14/10/2019 10:47:43:223 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 69.999,99

14/10/2019 10:34:48:808 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 75.169,95

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:48:55:995 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 269.296,00

14/10/2019 10:48:49:714 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 283.500,00

14/10/2019 10:49:02:514 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 306.000,00

14/10/2019 10:36:39:410 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 317.725,00
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Lote (77) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital.

Lote (79) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem Traseiro. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

14/10/2019 10:34:10:522 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 337.500,00

14/10/2019 10:48:15:841 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 352.559,99

14/10/2019 10:33:24:503 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 352.560,00

14/10/2019 10:35:15:809 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 375.849,75

09/10/2019 16:21:24:102 MODELO PNEUS LTDA  R$ 426.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:56:37:542 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 43.878,93

14/10/2019 10:56:21:905 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 43.878,95

14/10/2019 10:55:21:389 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 43.880,00

14/10/2019 10:53:18:942 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 43.890,00

14/10/2019 10:32:53:520 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 59.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:49:18:693 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 100.000,00

14/10/2019 10:42:35:681 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 114.999,99

14/10/2019 10:48:46:286 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 134.869,83

14/10/2019 10:43:17:824 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 134.869,84

14/10/2019 10:44:05:784 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 136.000,00

14/10/2019 10:49:42:563 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 144.840,00

14/10/2019 10:46:26:186 MODELO PNEUS LTDA  R$ 154.000,00

14/10/2019 10:34:36:502 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 173.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:49:02:150 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 41.999,99

14/10/2019 10:38:53:862 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 42.000,00

14/10/2019 10:39:50:357 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 46.213,80
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Lote (80) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem Traseiro. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

demais especificações via edital.

Lote (81) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital.

Lote (82) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital.

14/10/2019 10:33:50:297 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 46.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 10:50:09:591 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 93.090,00

14/10/2019 10:50:04:224 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 98.000,00

14/10/2019 10:52:21:335 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 107.100,00

14/10/2019 10:34:21:000 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 129.600,00

14/10/2019 10:34:25:306 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 138.641,40

14/10/2019 10:27:58:899 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 139.500,00

09/10/2019 16:21:24:102 MODELO PNEUS LTDA  R$ 263.025,00

09/10/2019 16:31:54:197 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:22:31:316 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 29.875,00

14/10/2019 11:21:46:155 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 29.900,00

14/10/2019 11:33:14:157 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 35.999,98

14/10/2019 11:32:55:269 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 36.000,00

14/10/2019 11:18:39:995 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 36.475,75

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:33:47:223 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 69.390,20

14/10/2019 11:33:41:882 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 73.050,00

14/10/2019 11:32:49:653 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 89.625,00

14/10/2019 11:35:19:642 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 89.700,00

14/10/2019 11:32:27:133 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 99.999,99

14/10/2019 11:19:09:012 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 102.750,00

14/10/2019 11:21:38:470 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 108.000,00

14/10/2019 11:19:06:554 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E
EQUIPAMENTOS  R$ 109.427,25

14/02/2020 Página 48 de 130



Lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

09/10/2019 16:22:17:962 MODELO PNEUS LTDA  R$ 267.525,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:35:53:168 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 25.000,00

14/10/2019 11:32:58:253 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 31.128,98

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 31.129,20

09/10/2019 17:17:00:273 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 38.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:37:11:300 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 45.000,00

14/10/2019 11:36:46:192 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 69.999,98

14/10/2019 11:36:11:426 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 78.683,22

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:34:37:559 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 249.950,00

14/10/2019 11:34:02:316 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 250.000,00

14/10/2019 11:32:58:388 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 349.999,98

09/10/2019 23:08:49:353 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 425.000,00

08/10/2019 15:59:38:821 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 425.230,38

14/10/2019 11:13:52:782 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 504.695,00

09/10/2019 16:22:17:962 MODELO PNEUS LTDA  R$ 512.017,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:37:35:192 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 23.000,00
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Lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO.

demais especificações via edital.

Lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

14/10/2019 11:34:01:767 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 29.999,99

14/10/2019 11:36:42:871 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 31.965,78

14/10/2019 11:22:27:827 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 33.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:37:57:774 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -
EPP  R$ 57.000,00

14/10/2019 11:36:23:546 JAPURA PNEUS LTDA  R$ 58.000,00

14/10/2019 11:38:00:112 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 69.500,00

14/10/2019 11:34:17:932 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 89.999,99

14/10/2019 11:37:06:435 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 97.777,68

14/10/2019 11:23:08:895 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 102.000,00

14/10/2019 11:14:21:238 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS
LTDA  R$ 127.140,00

09/10/2019 16:22:48:916 MODELO PNEUS LTDA  R$ 146.016,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:38:24:388 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 3.000,00

14/10/2019 11:34:17:937 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.999,98

14/10/2019 11:37:30:971 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 5.301,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:47:38:906 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 38.400,00

14/10/2019 11:47:08:368 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 38.990,00

14/10/2019 11:34:49:138 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 44.999,99
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INMETRO. demais especificações via edital.

Lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/10/2019, às 10:22:46 horas, no lote (1) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:07:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:07:47 horas, no lote (1) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no

campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a

este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:06:11 horas, no lote (2) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 11:23:37:371 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 14.352,00

14/10/2019 11:34:49:160 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 19.699,99

09/10/2019 23:11:51:417 L. A. DE PICOLI EIRELI  R$ 19.700,00

08/10/2019 16:00:55:548 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 19.722,04

Data-Hora Fornecedor Lance

14/10/2019 12:02:32:830 P. D. V. PECAS EIRELI  R$ 5.999,00

14/10/2019 12:01:37:726 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 7.586,88

08/10/2019 16:01:23:534 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP  R$ 7.763,88
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pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:08:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:08:26 horas, no lote (2) - Pneu 275/80 R 22.5 - 16 lonas � liso. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no

campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a

este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 09:58:12 horas, no lote (3) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:09:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:09:48 horas, no lote (3) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

Conforme justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto

Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:22:34 horas, no lote (4) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:10:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:10:44 horas, no lote (4) - Pneu 275/80 R 22.5 borrachudo 16

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  a
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situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme

justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no

link relativo a este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:22:19 horas, no lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:37:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:37:07 horas, no lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 14:44:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:44:33 horas, no lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:44:33 horas, no lote (5) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 14.999,97.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:10:39 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,
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recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:17:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:17:33 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:54:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:54:19 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital. No dia 13/02/2020, às 16:09:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:09:26 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para corrigir o

texto na motivação do ato de adjudicação. No dia 13/02/2020, às 16:11:10 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:11:10 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Conforme motivado anteriormente, em face da ausência de recurso e para fazer constar o

texto correto na adjudicação. Conforme histórico do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:12:18

14/02/2020 Página 54 de 130



horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:12:18 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa JAPURÁ PNEUS, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:12:18 horas, no lote (6) - Pneu 265/75 R 16 � 06 lonas. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JAPURA PNEUS

LTDA com o valor R$ 39.292,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:21:37 horas, no lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:18:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:18:14 horas, no lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:45:45 horas, no lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via
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edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do

Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:45:45 horas, no lote (7) - Pneu 750/16 (10 lonas), borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 12.915,84.

 

    No dia 11/10/2019, às 09:59:49 horas, no lote (8) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:13:46 horas, no lote (8) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no campo documentos

deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:21:56 horas, no lote (9) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/01/2020, às 11:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 11:14:30 horas, no lote (9) - Pneu 1400 x 24 Borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no campo documentos

deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:10:23 horas, no lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro.
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Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/02/2020, às 11:49:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/02/2020, às 11:49:20 horas, no lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: NA

ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP. No dia 12/02/2020, às 11:39:54 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:39:54 horas, no lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:45:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:45:43 horas, no lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:45:43 horas, no lote (10) - Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
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L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 40.630,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:12:51 horas, no lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:41:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:41:09 horas, no lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:47:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:47:06 horas, no lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:47:06 horas, no lote (11) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o

valor R$ 49.999,83.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:51:48 horas, no lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:18:30 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:18:30 horas, no lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: \Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:14:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:14:01 horas, no lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa JAPURÁ PNEUS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:14:01 horas, no lote (12) - Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JAPURA PNEUS LTDA com o

valor R$ 544.998,65.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:13:50 horas, no lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:42:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:42:06 horas, no lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:48:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:48:24 horas, no lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:48:24 horas, no lote (13) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 60.999,69.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:49:56 horas, no lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:48:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:48:00 horas, no lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/02/2020, às 16:41:19 horas, no lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa B.B.W DO BRASIL

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:41:19 horas, no lote (14) - Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis

lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP com o valor R$

159.998,86.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:13:22 horas, no lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/02/2020, às 11:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:42:54 horas, no lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências

contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos

admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em

estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia

13/02/2020, às 14:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:50:59 horas, no lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato

que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A.

DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:50:59 horas, no lote (15) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 64.999,80.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:12:13 horas, no lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/02/2020, às 13:19:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:19:25 horas, no lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências

contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos

admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em

estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia

13/02/2020, às 16:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:21:52 horas, no lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato

que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa

JAPURÁ PNEUS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:21:52 horas, no lote (16) - Pneu 1.000x20 borrachudo (16)

dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,
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reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JAPURA PNEUS LTDA com o valor R$ 444.996,18.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:15:55 horas, no lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 06/02/2020, às 11:50:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/02/2020, às 11:50:49 horas, no lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP. No

dia 12/02/2020, às 11:43:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:43:59 horas, no lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:51:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:51:42 horas, no lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:51:42 horas, no lote (17) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.
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Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o

valor R$ 22.499,96.

 

    No dia 11/10/2019, às 10:54:07 horas, no lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:49:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:49:10 horas, no lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 16:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:01:54 horas, no lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa BBW BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:01:54 horas, no lote (18) - Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BBW DO BRASIL COMERCIO

DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 59.999,52.
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    No dia 11/10/2019, às 10:57:54 horas, no lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:44:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:44:34 horas, no lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:52:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:52:37 horas, no lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:52:37 horas, no lote (19) - Pneu 12.4x24 dianteiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 6.000,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:16:07 horas, no lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:45:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/02/2020, às 11:45:18 horas, no lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 14:53:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 14:53:32 horas, no lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:53:32 horas, no lote (20) - Pneu 18.4/30 � traseiro 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 45.999,96.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:53:08 horas, no lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:20:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:20:53 horas, no lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 16:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:47:24 horas, no lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:47:24 horas, no lote (21) - Pneu 8.00/18 � borrachudo. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 8.546,72.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:53:26 horas, no lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/02/2020, às 16:50:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:50:07 horas, no lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Conforme consignado no Chat do Lote, houve Declaração de Vencedor em todos

os lotes, inclusive este, em 12.02.2020, conforme prazo recursal informado no chat do Lote,

desta forma, para corrigir a inconsistência no Sistema, declaro novamente, para poder

adjudicar o objeto. No dia 13/02/2020, às 16:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:51:32 horas, no lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os

14/02/2020 Página 67 de 130



pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do

Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:51:32 horas, no lote (22) - Pneu 14.9/24 � 16 lonas� traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 22.539,86.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:05:51 horas, no lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:40:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:40:19 horas, no lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 16:24:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:24:10 horas, no lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar
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o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:24:10 horas, no lote (23) - Pneu 6.12 � dianteiro � borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P. D. V. PECAS EIRELI com o

valor R$ 7.687,44.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:07:02 horas, no lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:22:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:22:16 horas, no lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:53:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:53:53 horas, no lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do

Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:53:53 horas, no lote (24) - Pneu 3.75/8 � traseiro - borrachudo.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão
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aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 7.695,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:49:22 horas, no lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:49:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:49:33 horas, no lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:04:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:04:36 horas, no lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:04:36 horas, no lote (25) - Pneu 215/75 R16 C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 35.000,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:06:23 horas, no lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,
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recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:50:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:50:41 horas, no lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:05:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:05:56 horas, no lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:05:56 horas, no lote (26) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 21.198,80.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:06:06 horas, no lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:20:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:20:41 horas, no lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não
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deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:15:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:15:09 horas, no lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa JAPURÁ PNEUS, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:15:09 horas, no lote (27) - Pneu 175/70 R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JAPURA PNEUS

LTDA com o valor R$ 60.999,96.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:49:09 horas, no lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:51:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:51:19 horas, no lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar
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Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:06:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:06:40 horas, no lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:06:40 horas, no lote (28) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 20.049,92.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:06:49 horas, no lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:50:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:50:15 horas, no lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 16:03:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:03:51 horas, no lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,
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recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa BBW BRASIL COMÉRCIO DE

PNEUMÁTICOS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:03:51 horas, no lote (29) - Pneu 175/70 R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BBW DO BRASIL

COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 51.399,90.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:06:37 horas, no lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:24:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:24:19 horas, no lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:54:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:54:56 horas, no lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do
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Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:54:56 horas, no lote (30) - Pneu dianteiro 275 X 18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 18.120,30.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:39:43 horas, no lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:52:22

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:52:22 horas, no lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:08:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:08:16 horas, no lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:08:16 horas, no lote (31) - Pneu traseiro 90/90 -18 � Motocicleta.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via
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edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 21.997,74.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:34:38 horas, no lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:26:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:26:54 horas, no lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 16:56:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:56:17 horas, no lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA,

com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:56:17 horas, no lote (32) - Câmara de ar 275.80/22.5. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 5.631,36.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:32:48 horas, no lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com
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certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:53:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:53:06 horas, no lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:09:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:09:22 horas, no lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:09:22 horas, no lote (33) - Câmara de ar 1.000x20. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor

R$ 2.249,91.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:56:01 horas, no lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:28:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:28:33 horas, no lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão
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abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às

16:57:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:57:06 horas, no lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:57:06 horas, no lote (34) - Câmara de ar 750x16. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 1.644,65.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:54:23 horas, no lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:29:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:29:20 horas, no lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 17:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:03:43 horas, no lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não
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deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA,

com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:03:43 horas, no lote (35) - Câmara de ar 1400 x 24. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 9.221,47.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:33:26 horas, no lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 12/02/2020, às 12:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:30:07 horas, no lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às

exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores

máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa

Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à

espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:58:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:58:48 horas, no lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo

contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da

Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com fundamento no

item 11.2.1. do Edital.
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    No dia 13/02/2020, às 16:58:48 horas, no lote (36) - Câmara de ar 12.5/80.18. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS

LTDA com o valor R$ 3.499,75.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:50:34 horas, no lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:53:39 horas, no lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:10:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:10:38 horas, no lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:10:38 horas, no lote (37) - Câmara de ar 17.5x25. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor

R$ 7.700,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:36:10 horas, no lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não
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deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:32:27 horas, no lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às

17:00:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:00:58 horas, no lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:00:58 horas, no lote (38) - Câmara de ar 175/70 R13. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 7.997,92.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:57:08 horas, no lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:33:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:33:11 horas, no lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não

14/02/2020 Página 81 de 130



deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 17:13:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:13:51 horas, no lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA,

com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:13:51 horas, no lote (39) - Câmara de ar 175/70 R14. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 5.279,40.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:59:47 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 13:46:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2019, às 13:46:20 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANDRE LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: P. D. V. PECAS

EIRELI. No dia 22/11/2019, às 13:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/11/2019, às 13:02:34 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANDRE LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA. No dia 27/11/2019, às 11:11:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 11:11:47 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANDRE LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: L. A. DE PICOLI

EIRELI. No dia 26/12/2019, às 16:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/12/2019, às 16:22:18 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:54:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:54:06 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:11:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:11:40 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora

deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:11:40 horas, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE

PICOLI EIRELI com o valor R$ 3.960,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:38:41 horas, no lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:41:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:41:32 horas, no lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 16:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:26:02 horas, no lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 �

Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora

deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com fundamento

no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:26:02 horas, no lote (41) - Câmara para ar 90/90 -18 �
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Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P. D. V.

PECAS EIRELI com o valor R$ 2.799,42.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:38:54 horas, no lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:55:00 horas, no lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:15:42 horas, no lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:15:42 horas, no lote (42) - Câmara de ar 12.4x24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor

R$ 450,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:39:25 horas, no lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com
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certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:58:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:58:40 horas, no lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:16:44 horas, no lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:16:44 horas, no lote (43) - Câmara de ar 18.4/30. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor

R$ 630,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:20:11 horas, no lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 13:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:09:47 horas, no lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: P. D. V. PECAS EIRELI. No dia 27/11/2019, às
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11:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:20:32 horas, no lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:34:24 horas, no lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às

17:04:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:04:37 horas, no lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:04:37 horas, no lote (45) - Câmara de ar 14.9/24. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 1.599,92.
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    No dia 11/10/2019, às 13:39:37 horas, no lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. demais especificações via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:35:08 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:35:08 horas, no lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. demais especificações via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 17:05:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:05:57 horas, no lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. demais especificações via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:05:57 horas, no lote (46) - Câmara de ar 6.12. Não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 531,81.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:39:13 horas, no lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:35:31 horas, no lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às

17:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:06:38 horas, no lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:06:38 horas, no lote (47) - Câmara de ar 3.75/8. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:38:25 horas, no lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 11:59:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 11:59:17 horas, no lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:17:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 13/02/2020, às 15:17:54 horas, no lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:17:54 horas, no lote (48) - Câmara de ar 215/75 R16 C. Não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro

uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o

valor R$ 2.899,80.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:39:45 horas, no lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:14:04 horas, no lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório

atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão

abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a

Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação

aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:19:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:18:59 horas, no lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso

administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto

em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.
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    No dia 13/02/2020, às 15:18:59 horas, no lote (49) - Câmara de ar 12.16-5. Não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor

R$ 3.899,74.

 

    No dia 11/10/2019, às 13:42:16 horas, no lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:14:31 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:14:31 horas, no lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:19:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:19:48 horas, no lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:19:48 horas, no lote (50) - Pneu 195/55R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 1.241,00.
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    No dia 11/10/2019, às 14:32:08 horas, no lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:24:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:24:14 horas, no lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:24:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:24:51 horas, no lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:24:51 horas, no lote (51) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 38.999,21.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:37:01 horas, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2020, às 11:27:45
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 11:27:45 horas, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor:

PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECA. No dia 12/02/2020, às

13:21:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:21:40 horas, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:16:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:16:26 horas, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa JAPURÁ PNEUS,

com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:16:26 horas, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

JAPURA PNEUS LTDA com o valor R$ 94.487,40.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:04:59 horas, no lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,
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recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:36:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:36:38 horas, no lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 17:07:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:07:52 horas, no lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:07:52 horas, no lote (53) - Pneu 185/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 5.475,96.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:24:22 horas, no lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:24:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:24:56 horas, no lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não
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deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:26:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:26:06 horas, no lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:26:06 horas, no lote (54) - Pneu 195/60R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 4.799,88.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:24:32 horas, no lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:37:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:37:23 horas, no lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar
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Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 17:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 17:09:06 horas, no lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

E PEÇAS LTDA, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:09:06 horas, no lote (55) - Pneu 245/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 15.747,75.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:24:11 horas, no lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:27:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:27:18 horas, no lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 14/02/2020, às 09:48:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2020, às 09:48:38 horas, no lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,
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recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de recurso administrativo contra o ato declarou a

Empresa Arrematante vencedora do Lote, decido adjudicar o objeto em favor da Empresa

L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 14/02/2020, às 09:48:38 horas, no lote (56) - Pneu 215/75R17.5 - 16 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 49.999,50.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:30:44 horas, no lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:27:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:27:57 horas, no lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:29:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:29:59 horas, no lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

14/02/2020 Página 97 de 130



 

    No dia 13/02/2020, às 15:29:59 horas, no lote (57) - Pneu 215/75R17.5 - borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 15.999,84.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:10:33 horas, no lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:28:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:28:33 horas, no lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:31:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:31:40 horas, no lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:31:40 horas, no lote (58) - Pneu 185/70R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI
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EIRELI com o valor R$ 24.999,18.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:23:47 horas, no lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:29:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:29:09 horas, no lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:32:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:32:33 horas, no lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:32:33 horas, no lote (59) - Pneu 265/65R17. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 23.999,80.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:09:25 horas, no lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:30:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:30:00 horas, no lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:34:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:34:12 horas, no lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:34:12 horas, no lote (60) - Pneu 165/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 37.899,30.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:13:22 horas, no lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:29:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:29:29 horas, no lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de
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primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:36:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:36:13 horas, no lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:36:13 horas, no lote (61) - Pneu 265/70R13. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 20.400,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:23:39 horas, no lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:38:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:38:15 horas, no lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:37:06 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:37:06 horas, no lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:37:06 horas, no lote (62) - Pneu 175/65R14. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 3.800,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:13:58 horas, no lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 -

motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/02/2020, às 12:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:38:34 horas, no lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 -

motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências

contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos

admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em

estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia

13/02/2020, às 15:38:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:38:14 horas, no lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 -

motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais
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especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato

que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A.

DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:38:14 horas, no lote (63) - Pneu dianteiro 110/90R17 -

motocicleta. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 165,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:14:31 horas, no lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 -

motocicleta.. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/02/2020, às 12:40:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:40:29 horas, no lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 -

motocicleta.. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências

contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos

admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em

estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia

14/02/2020, às 09:50:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2020, às 09:50:37 horas, no lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 -

motocicleta.. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recurso administrativo contra o ato

declarou a Empresa Arrematante vencedora do Lote, decido adjudicar o objeto em favor da

Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 14/02/2020, às 09:50:37 horas, no lote (64) - Câmara de ar 110/90R17 -
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motocicleta.. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 24,50.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:24:15 horas, no lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:41:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:41:38 horas, no lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:40:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:40:33 horas, no lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:40:33 horas, no lote (65) - Pneu 195/75R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 4.000,00.
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    No dia 14/10/2019, às 10:12:07 horas, no lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:42:08 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:42:08 horas, no lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:19:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:19:17 horas, no lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:19:17 horas, no lote (66) - Pneu 255/70R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificação via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 4.000,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:12:45 horas, no lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:42:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/02/2020, às 12:42:29 horas, no lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:42:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:42:09 horas, no lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:42:09 horas, no lote (67) - Pneu 195/55R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 1.380,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:23:10 horas, no lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:43:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:43:31 horas, no lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:18:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:18:53 horas, no lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:18:53 horas, no lote (68) - Pneu 235/75R15. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 17.499,62.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:15:06 horas, no lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:44:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:44:14 horas, no lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:44:26

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/02/2020, às 15:44:26 horas, no lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:44:26 horas, no lote (69) - Pneu 175/65R14 SEM CÂMARA. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 2.799,96.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:20:50 horas, no lote (70) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 12:58:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 12:58:28 horas, no lote (70) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

Conforme justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto

Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:12:37 horas, no lote (71) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 12:59:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 12:59:21 horas, no lote (71) - Pneu 295/80 R 22.5 - Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,
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recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

Conforme Justificado no campo documentos e Portal da Prefeitura, foram Cancelados os

Lotes 01, 02, 03, 04, 08, 09, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Os demais Lotes foram

analisados e aprovados pela SEMAGRIC, conforme manifestação nos autos.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:01:29 horas, no lote (72) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:00:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:00:08 horas, no lote (72) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

Conforme justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto

Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:00:43 horas, no lote (73) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:07:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:07:34 horas, no lote (73) - Pneu 295/80 R 22.5 borrachudo. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações. -  a

situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme

justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no

link relativo a este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:11:47 horas, no lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão
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aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:24:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:24:34 horas, no lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:45:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:45:59 horas, no lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:45:59 horas, no lote (74) - Pneu 1.100 x 22 - 16 lonas Mixto. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 67.676,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:08:16 horas, no lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:42:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:42:48 horas, no lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,
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recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os preços

ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar Vencedora

do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento convocatório e à

legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote. No dia

13/02/2020, às 16:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:29:27 horas, no lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de

Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar

o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:29:27 horas, no lote (75) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P. D. V. PECAS EIRELI com o

valor R$ 62.499,90.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:12:43 horas, no lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/02/2020, às 12:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:51:15 horas, no lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências

contidas no edital, bem como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos

admitidos no edital, decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em

estrita vinculação ao instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para

recurso conforme chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:05:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 13/02/2020, às 16:05:21 horas, no lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato

que declarou a vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa BBW

BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS, com fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:05:21 horas, no lote (76) - Pneu 23.1x30 Agrícola Traseiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -

EPP com o valor R$ 269.295,75.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:59:40 horas, no lote (77) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:15:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:15:42 horas, no lote (77) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no

campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a

este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 10:56:01 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/10/2019, às 14:12:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/10/2019, às 14:12:09 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,
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recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE

SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: JAPURA PNEUS LTDA. No dia

20/11/2019, às 13:52:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2019, às 13:52:37 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANDRE

LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP.

No dia 22/11/2019, às 13:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2019, às 13:13:24 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANDRE

LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA. No dia 27/11/2019, às 11:19:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2019, às 11:19:18 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANDRE

LOPES SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor: RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ.

PECAS E EQUIPAMENTOS. No dia 28/01/2020, às 13:17:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:17:56 horas, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no

campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a

este Pregão.

 

14/02/2020 Página 113 de 130



    No dia 14/10/2019, às 10:53:16 horas, no lote (79) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem

Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:25:10 horas, no lote (79) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem

Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no campo documentos

deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:07:32 horas, no lote (80) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem

Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:29:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:29:32 horas, no lote (80) - Pneu 19.5 R24 Terraplanagem

Traseiro. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme

justificado no campo documentos deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no

link relativo a este Pregão.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:56:40 horas, no lote (81) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:31:35 horas, no lote (81) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no campo documentos

deste Sistema no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a este Pregão.
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    No dia 14/10/2019, às 11:54:29 horas, no lote (82) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/01/2020, às 13:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2020, às 13:32:09 horas, no lote (82) - Pneu 12.5/80 R18. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso. demais especificações via edital. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme Justificado no campo

documentos e Portal da Prefeitura, foram Cancelados os Lotes 01, 02, 03, 04, 08, 09, 70, 71,

72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Os demais Lotes foram analisados e aprovados pela

SEMAGRIC, conforme manifestação nos autos.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:46:57 horas, no lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:45:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:45:47 horas, no lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 16:20:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:20:28 horas, no lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,
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decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:20:28 horas, no lote (83) - Pneu 185/55 R16. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 24.999,30.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:46:46 horas, no lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:14:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:14:35 horas, no lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:47:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:47:40 horas, no lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:47:40 horas, no lote (84) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão
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aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 44.999,64.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:36:48 horas, no lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:52:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:52:24 horas, no lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:37:22 horas, no lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:37:22 horas, no lote (85) - Pneu 245/75 R16 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP com o valor R$

249.946,93.

 

    No dia 14/10/2019, às 12:05:06 horas, no lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não
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deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:47:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:47:05 horas, no lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:49:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:49:10 horas, no lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:49:10 horas, no lote (86) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 22.999,98.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:41:34 horas, no lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:53:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/02/2020, às 12:53:00 horas, no lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os

preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme chat do Lote.

No dia 13/02/2020, às 16:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:35:56 horas, no lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:35:56 horas, no lote (87) - Pneu 225/75 R16C. Os pneus não

deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BBW DO BRASIL

COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 56.999,28.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:41:54 horas, no lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 13:13:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 13:13:50 horas, no lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem como, que os
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preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:50:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:50:06 horas, no lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a vencedora deste Lote,

decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com fundamento no item

11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:50:06 horas, no lote (88) - Câmara de Ar 185/55 R16. Os pneus

não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados,

recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de

primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L. A. DE PICOLI

EIRELI com o valor R$ 2.999,70.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:54:35 horas, no lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/02/2020, às 11:51:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/02/2020, às 11:51:53 horas, no lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: NA

ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP. No dia 12/02/2020, às 12:48:00 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:48:00 horas, no lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão
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aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. No dia 13/02/2020, às 15:51:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 15:51:17 horas, no lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa L.A. DE PICOLI, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:51:17 horas, no lote (89) - Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas.

Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

L. A. DE PICOLI EIRELI com o valor R$ 38.986,38.

 

    No dia 14/10/2019, às 11:40:31 horas, no lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:44:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:44:00 horas, no lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme
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chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:31:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:31:24 horas, no lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:31:24 horas, no lote (90) - Câmara de Ar 225/75 R16C. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

P. D. V. PECAS EIRELI com o valor R$ 14.352,00.

 

    No dia 14/10/2019, às 12:19:10 horas, no lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2020, às 12:45:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2020, às 12:45:08 horas, no lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

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

seguinte: Considerando o satisfatório atendimento às exigências contidas no edital, bem

como, que os preços ofertados estão abaixo dos valores máximos admitidos no edital,

decido Declarar Vencedora do certame a Empresa Arrematante, em estrita vinculação ao

instrumento convocatório e à legislação aplicável à espécie. Prazo para recurso conforme

chat do Lote. No dia 13/02/2020, às 16:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/02/2020, às 16:33:09 horas, no lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via
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edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a ausência de Recurso administrativo contra o ato que declarou a

vencedora deste Lote, decido Adjudicar o objeto em favor da Empresa P.D.V PNEUS, com

fundamento no item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:33:09 horas, no lote (91) - Pneu 225/75 R15 - 06 lonas. Os

pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos pneus de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

P. D. V. PECAS EIRELI com o valor R$ 5.998,92.

 

    No dia 10/10/2019, às 10:58:02 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:20:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (11) -

Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Deliberamos pela

desclassificação do fornecedor por apresentar o valor da proposta inexequível, sendo

impossível seu cumprimento.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:21:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (12) -

Pneu 17.5x25 � 16 lonas borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Deliberamos pela

desclassificação do fornecedor por apresentar o valor da proposta inexequível, sendo

impossível seu cumprimento.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:21:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (13) -

Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Deliberamos
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pela desclassificação do fornecedor por apresentar o valor da proposta inexequível, sendo

impossível seu cumprimento.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:22:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (14) -

Pneu 1.000x20 liso (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Deliberamos

pela desclassificação do fornecedor por apresentar o valor da proposta inexequível, sendo

impossível seu cumprimento.

 

    No dia 10/10/2019, às 11:23:09 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (15) -

Pneu 1.000x20 borrachudo (16) dezesseis lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Deliberamos

pela desclassificação do fornecedor por apresentar o valor da proposta inexequível, sendo

impossível seu cumprimento.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:39:27 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 14/10/2019, às 14:12:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - JAPURA PNEUS LTDA, no lote (78) - Pneu 14.9x26

Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados,

reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante.

Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais especificações via edital. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que a empresa JAPURA PNEUS LTDA solicitou

desclassificação deste lote. Portanto DECIDO por DESCLASSIFICÁ-LA Ficando a licitante

sujeita as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no

nos itens 5.1.9, 6.1 e 19.8 no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 14/10/2019, às 14:25:51 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 16/10/2019, às 14:47:34 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA
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DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições conferidas pela LC nº

654/2017, em decorrência de início da licença maternidade da Pregoeira Lidiane Sales

Gama Morais, conforme despacho de fls. 1211 dos autos, DETERMINO que a partir desta

data o presente certame será conduzido pela Pregoeira Tatiane Mariano Silva.

 

    No dia 07/11/2019, às 14:25:25 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/11/2019, às 14:25:34 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/11/2019, às 14:25:43 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/11/2019, às 14:25:58 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 12/11/2019, às 12:56:41 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 18/11/2019, às 13:06:27 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/11/2019, às 13:41:42 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/11/2019, às 13:46:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (40) - Câmara

para ar 275 X 18 � Motocicleta. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados,

reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza

semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais

especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Em que pese tenha sagrado-se
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vencedor na etapa de lances, a empresa não listou o presente item na proposta

encaminhada por email quando de sua convocação. Portanto, procedo sua desclassificação,

convocando a próxima licitante classificada.

 

    No dia 20/11/2019, às 13:52:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no lote

(78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não incluiu o

presente lote na proposta encaminhada quando convocado, portanto procedo sua

desclassificação.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:02:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS

E PECAS LTDA, no lote (40) - Câmara para ar 275 X 18 � Motocicleta. Não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com

certificação do INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação

foi: Em que pese a segunda colocada para este lote ter sido convocada, não manifestou-se.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:09:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - P. D. V. PECAS EIRELI, no lote (44) - Câmara

de ar 8.00/18. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados,

recondicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão

aceitos de primeiro uso com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista a manifestação da segunda colocada,

procedo sua desclassificação.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:13:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS

E PECAS LTDA, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Em que pese tenha sido

convocada para encaminhar proposta de preços atualizada, a empresa não manifestou-se,

portanto procedo sua desclassificação.

 

    No dia 22/11/2019, às 13:31:13 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O
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motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 27/11/2019, às 11:09:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS

E PECAS LTDA, no lote (44) - Câmara de ar 8.00/18. Não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor

foi convocado, no entanto não manifestou interesse em apresentar proposta para o lote.

 

    No dia 27/11/2019, às 11:19:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LOPES

SHOCKNESS - desclassificou o fornecedor - RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS

E EQUIPAMENTOS, no lote (78) - Pneu 14.9x26 Agrícola Dianteiro. Os pneus não deverão

ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados,

ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso.

demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Em que pese tenha sido

convocado para apresentar proposta atualizada incluindo o presente lote, o fornecedor não

manifestou-se, portanto, procedo sua desclassificação.

 

    No dia 27/11/2019, às 11:23:54 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 02/12/2019, às 09:17:46 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ANDRE LOPES SHOCKNESS. O

motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas pela L.C. nº

654/2017, de acordo com o Despacho de fls. 1777, por motivo do retorno às suas atividades,

determino que o presente processo será conduzido pela Pregoeira Tatiane Mariano Silva.

 

    No dia 10/01/2020, às 10:45:43 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro JANINI FRANCA TIBES. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 16/01/2020, às 11:07:54 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro JANINI FRANCA TIBES. O

motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições conferidas pela LC 654/2017, em

decorrência do retorno às suas atividades, determino que a partir desta data o presente

Pregão seja conduzido pela Pregoeira Tatiane Mariano Silva.

 

    No dia 30/01/2020, às 11:27:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE

PNEUS E PECA, no lote (52) - Pneu 265/70R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser

recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou

outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso

com certificação do INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o Fornecedor PORTAL DE NEGÓCIOS E

DISTRIBUIDORA deixou de encaminhar proposta atualizada, com o prazo de validade de

mais 90 (noventa) dias, conforme convocação registrada no chat dos Lotes, encaminhada

ao e-mail e confirmada por telefone, o que representa a não manutenção de sua proposta e

deve acarretar sua desclassificação no certame, sem aplicação de penalidades, porquanto o

prazo de validade da proposta inicial já havia expirado, decido desclassificá-la para dar

continuidade ao certame.

 

    No dia 06/02/2020, às 11:49:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no lote (10) -

Pneu 12.5/80.18 � 12 lonas � dianteiro. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o fornecedor NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no curso do certame, antes do ato

de Declaração de Vencedor e antes mesma da Homologação do certame, recebeu

penalidade de Suspensão Temporária do Direito de Contratar com a Administração, pelo

prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 87, inc. III, da Lei n. 8.666/93, conforme

informação inserida no SICAF e devidamente autuada, DECIDO DESCLASSIFICAR sua

proposta, com fundamento na letra "b" do item 4.4. do Edital, em obediência ao princípio da

vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 06/02/2020, às 11:50:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no lote (17) -

Pneu 12.16-5 10 lonas � borrachudo. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso. demais

especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o fornecedor

NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no curso do certame, antes do ato de Declaração de

Vencedor e antes mesma da Homologação do certame, recebeu penalidade de Suspensão

Temporária do Direito de Contratar com a Administração, pelo prazo de 6 (seis) meses, com

fundamento no art. 87, inc. III, da Lei n. 8.666/93, conforme informação inserida no SICAF e

devidamente autuada, DECIDO DESCLASSIFICAR sua proposta, com fundamento na letra

"b" do item 4.4. do Edital, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório.
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    No dia 06/02/2020, às 11:51:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no lote (89) -

Câmara de Ar 245/75 R16 - 06 lonas. Os pneus não deverão ser recauchutados,

remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados, ou outros quaisquer

de natureza semelhante. Somente serão aceitos pneus de primeiro uso com certificação do

INMETRO. demais especificações via edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o fornecedor NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, no curso do certame, antes do ato

de Declaração de Vencedor e antes mesma da Homologação do certame, recebeu

penalidade de Suspensão Temporária do Direito de Contratar com a Administração, pelo

prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 87, inc. III, da Lei n. 8.666/93, conforme

informação inserida no SICAF e devidamente autuada, DECIDO DESCLASSIFICAR sua

proposta, com fundamento na letra "b" do item 4.4. do Edital, em obediência ao princípio da

vinculação ao instrumento convocatório.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.450.564/0001-29 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP

31.162.874/0001-79 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922

04.214.987/0001-06 JAPURA PNEUS LTDA

33.114.868/0001-71 L. A. DE PICOLI EIRELI

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP

28.737.608/0001-12 P. D. V. PECAS EIRELI

05.215.132/0001-54 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA

14.922.890/0002-84 PORTAL DE NEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECA
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11.994.044/0001-09 RONDOCAT COM. MANUT. DE MAQ. PECAS E EQUIPAMENTOS
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