
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: 16.00125/2018)

 

     às 10:34:40 horas do dia 16/01/2020 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

16.00125/2018 - 2019/157/2019 que tem por objeto Aquisição com instalação de 03 (três)

toldos confeccionados em estrutura metálica e lona vinil, para atender a Praça de Centro e

Esportes Unificados  PRAÇA CEU e 80 (oitenta) tendas Piramidal (desmontável), visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integração - SEMI.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:18:36:109 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.133,33

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 10.133,33

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00
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- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade.

Lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de

profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor

azul e amarelo, fusão entre cores feita com vulcanização, com logomarca da

prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na proporção de 30x50 localizada nos

quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon 40x30xchapa 18, fachada em

metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de

cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO

AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:18:36:109 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.883,33

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 2.883,33

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:18:36:109 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 933,33

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 933,33

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:18:36:109 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.226,68

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.226,68

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:18:36:109 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 115.999,80

15/01/2020 16:46:46:439 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME  R$ 115.000,00
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Lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de

profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor

azul e amarelo, fusão entre cores feita com vulcanização, com logomarca da

prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na proporção de 30x50 localizada nos

quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon 40x30xchapa 18, fachada em

metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de

cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25%

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 115.999,80

15/01/2020 15:08:48:549 M.GONCALVES PEREIRA  R$ 2.000,00

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/01/2020 11:16:25:681 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 38.666,60

15/01/2020 16:47:20:680 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME  R$ 38.000,00

04/01/2020 11:22:39:308 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 38.666,60

15/01/2020 15:12:22:202 M.GONCALVES PEREIRA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/01/2020 10:38:59:513 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 10.133,00

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 10.133,33

16/01/2020 10:44:34:015 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 49.255,00
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- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio.

Lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade.

Lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de

profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor

azul e amarelo, fusão entre cores feita com vulcanização, com logomarca da

prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na proporção de 30x50 localizada nos

quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon 40x30xchapa 18, fachada em

metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de

cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO

AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

Data-Hora Fornecedor Lance

16/01/2020 11:06:45:892 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.883,00

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 2.883,33

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/01/2020 11:14:39:418 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 933,00

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 933,33

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/01/2020 11:46:46:183 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 3.226,50

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.226,68

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/01/2020 15:08:48:549 M.GONCALVES PEREIRA  R$ 2.000,00
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Lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de

profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor

azul e amarelo, fusão entre cores feita com vulcanização, com logomarca da

prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na proporção de 30x50 localizada nos

quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon 40x30xchapa 18, fachada em

metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de

cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25%

 

    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 16/01/2020, às 11:05:36 horas, no lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/01/2020, às 11:05:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:19 horas, no lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

16/01/2020 12:33:04:582 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME  R$ 93.000,00

16/01/2020 12:32:41:424 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 93.400,00

04/01/2020 11:22:05:643 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 115.999,80

16/01/2020 08:48:57:792 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO EI  R$ 925.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/01/2020 15:12:22:202 M.GONCALVES PEREIRA  R$ 2.000,00

16/01/2020 12:26:30:570 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 31.999,99

16/01/2020 12:26:18:786 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME  R$ 32.000,00

04/01/2020 11:22:39:308 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI  R$ 38.666,60
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� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.

No dia 21/01/2020, às 11:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2020, às 11:06:42 horas, no lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HP SERVICOS COMBINADO DE

ESCRITORIO EIRELI. No dia 22/01/2020, às 14:03:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. - nenhum fornecedor foi declarado
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vencedor.

 

    No dia 16/01/2020, às 11:43:58 horas, no lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/01/2020, às 11:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:42 horas, no lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.

No dia 21/01/2020, às 11:07:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:12 horas, no lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HP SERVICOS COMBINADO DE

ESCRITORIO EIRELI. No dia 22/01/2020, às 14:04:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

27/01/2020 Página 7 de 19



- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/01/2020, às 11:50:58 horas, no lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/01/2020, às 11:05:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:55 horas, no lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.

No dia 21/01/2020, às 11:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:34 horas, no lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: HP SERVICOS COMBINADO DE

ESCRITORIO EIRELI. No dia 22/01/2020, às 14:04:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20
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- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/01/2020, às 12:02:43 horas, no lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2020, às 11:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/01/2020, às 11:06:12 horas, no lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia

21/01/2020, às 11:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:54 horas, no lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS -

desclassificou o fornecedor: HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI. No dia

22/01/2020, às 14:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/01/2020, às 12:36:29 horas, no lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL) -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/01/2020, às 12:51:32 horas, a situação do lote
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foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2020, às 12:51:32 horas, no lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL) -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: M.GONCALVES

PEREIRA. No dia 27/01/2020, às 10:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/01/2020, às 10:32:30 horas, no lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL) -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº

015/2020, anexado aos autos fls. 343/ 344;  Declaro a empresa vencedora no lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 27/01/2020, às

11:21:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/01/2020, às 11:21:42 horas, no lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL) -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da
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análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se

um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 27/01/2020, às 11:21:42 horas, no lote (5) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL) -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TENDAS ALUBAN

LTDA. - ME com o valor R$ 93.000,00.

 

    No dia 16/01/2020, às 12:29:02 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/01/2020, às 12:51:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/01/2020, às 12:51:46 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

M.GONCALVES PEREIRA. No dia 20/01/2020, às 11:06:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 20/01/2020, às 11:06:31 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: UP.

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 27/01/2020, às 10:34:17 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/01/2020, às 10:34:17 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº

015/2020, anexado aos autos fls. 343/ 344;  Declaro a empresa vencedora no lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 27/01/2020, às

11:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/01/2020, às 11:22:10 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o
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atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após disputa alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote em favor da licitante.

 

    No dia 27/01/2020, às 11:22:10 horas, no lote (6) - Tendas Piramidal (desmontável),

medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura, em lona, vinil cipatop

gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre cores feita com

vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona branca, na

proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal em metalon

40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura em metalon

30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão, acabamento em tinta

alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25% -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TENDAS

ALUBAN LTDA. - ME com o valor R$ 31.000,00.

 

    às11:51:39 do dia 23/12/2019 as seguintes datas foram alteradas por PATRICIA DAMICO

DO NASCIMENTO CRUZ: abertura de propostas (de 03/01/2020-09:30:00 para 16/01/2020-

09:30:00); inicio da disputa (de 03/01/2020-10:30:00 para 16/01/2020-10:30:00)

 

    No dia 16/01/2020, às 12:51:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M.GONCALVES PEREIRA, no lote (5) - Tendas

Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura,

em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre

cores feita com vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona

branca, na proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal

em metalon 40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura

em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão,

acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA

PRINCIPAL). O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa

M.GONÇALVES PEREIRA, se equivocou no valor da sua proposta, ofertando o valor

unitário e não total do lote, ficando inexequível, a empresa será desclassificada no presente

lote.

 

    No dia 16/01/2020, às 12:51:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - M.GONCALVES PEREIRA, no lote (6) - Tendas

Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x 2,60m altura,

em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo, fusão entre

cores feita com vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na faixa em lona

branca, na proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada. Estrutura principal
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em metalon 40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e suporte da cobertura

em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura em zarcão,

acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

COTA DE ATÉ 25%. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa

M.GONÇALVES PEREIRA, se equivocou no valor da sua proposta, ofertando o valor

unitário e não total do lote, ficando inexequível, a empresa será desclassificada no presente

lote.

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi: Após

análise dos documentos por parte do pregoeiro e equipe de apoio enviados pela empresa,

anexo aos autos, foi constatado que a empresa não atendeu o Edital no item 10.4.1, não foi

comprovado o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser contratado,  no

objeto do seu  Contrato Social, também não foi encontrado o objeto solicitado, na

Habilitação Jurídica item 10.2 b) faltando a prova de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas-CNPJ, por todo o exposto, Decido por desclassificar a empresa UP.

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, no presente lote.

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi: Após

análise dos documentos por parte do pregoeiro e equipe de apoio enviados pela empresa,

anexo aos autos, foi constatado que a empresa não atendeu o Edital no item 10.4.1, não foi
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comprovado o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser contratado,  no

objeto do seu  Contrato Social, também não foi encontrado o objeto solicitado, na

Habilitação Jurídica item 10.2 b) faltando a prova de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas-CNPJ, por todo o exposto, Decido por desclassificar a empresa UP.

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, no presente lote.

 

    No dia 20/01/2020, às 11:05:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi: Após

análise dos documentos por parte do pregoeiro e equipe de apoio enviados pela empresa,

anexo aos autos, foi constatado que a empresa não atendeu o Edital no item 10.4.1, não foi

comprovado o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser contratado,  no

objeto do seu  Contrato Social, também não foi encontrado o objeto solicitado, na

Habilitação Jurídica item 10.2 b) faltando a prova de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas-CNPJ, por todo o exposto, Decido por desclassificar a empresa UP.

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, no presente lote.

 

    No dia 20/01/2020, às 11:06:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos documentos

por parte do pregoeiro e equipe de apoio enviados pela empresa,   anexo aos autos, foi

constatado que a empresa não atendeu o Edital no item 10.4.1, não foi comprovado o

fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser contratado,  no objeto do seu

Contrato Social, também não foi encontrado o objeto solicitado, na Habilitação Jurídica item

10.2 b) faltando a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas-CNPJ, por

todo o exposto, Decido por desclassificar a empresa UP. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-

ME, no presente lote.

 

    No dia 20/01/2020, às 11:06:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(6) - Tendas Piramidal (desmontável), medindo 2,50m de largura x 2,50m de profundidade x
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2,60m altura, em lona, vinil cipatop gramatura 40 (lona em verniz), na cor azul e amarelo,

fusão entre cores feita com vulcanização, com logomarca da prefeitura/semi/semdestur na

faixa em lona branca, na proporção de 30x50 localizada nos quatro cantos da fachada.

Estrutura principal em metalon 40x30xchapa 18, fachada em metalon 30x20xchapa 18 e

suporte da cobertura em metalon 30x30xchapa 20. com ponto de cumieira de 60cm, pintura

em zarcão, acabamento em tinta alumínio.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E

EQUIPARADAS COTA DE ATÉ 25%. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos

documentos por parte do pregoeiro e equipe de apoio enviados pela empresa,   anexo aos

autos, foi constatado que a empresa não atendeu o Edital no item 10.4.1, não foi

comprovado o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser contratado,  no

objeto do seu  Contrato Social, também não foi encontrado o objeto solicitado, na

Habilitação Jurídica item 10.2 b) faltando a prova de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas-CNPJ, por todo o exposto, Decido por desclassificar a empresa UP.

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, no presente lote.

 

    No dia 21/01/2020, às 11:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO

EIRELI, no lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO EIRELI, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 13:11 (DF) do dia

20/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO

EIRELI, no lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20
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- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 13:11 (DF) do dia

20/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO

EIRELI, no lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa HP SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO EIRELI, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo apresentado pela pregoeira, que seria ate as 13:11 (DF) do dia

20/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 21/01/2020, às 11:07:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO

EIRELI, no lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HP

SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO EIRELI, no presente lote, por não atender a

convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no prazo

apresentado pela pregoeira, que seria ate as 13:11 (DF) do dia 20/01/2020, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 22/01/2020, às 14:03:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE

ESCRITORIO EI, no lote (1) - TOLDO PASSARELA:

Medindo 7,00mts. de largura por 9,00 mts de cumprimento, fabricada em Metalom, sendo:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 7x9 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20
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- Base dos arcos da cobertura fabricados em metalom 20x30x em chapa 18;

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Pés de suporte do Toldo Passarela Fabricados em tubo galvanizado 2½� (duas e meia

polegadas) chapa 16 Com base para fixar no piso, altura 2,20 mts.

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo estipulado  pela pregoeira, que seria ate as 13:22 (DF) do dia

21/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 22/01/2020, às 14:04:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE

ESCRITORIO EI, no lote (2) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 12x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo estipulado  pela pregoeira, que seria ate as 13:22 (DF) do dia

21/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 22/01/2020, às 14:04:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE

ESCRITORIO EI, no lote (3) - TOLDO LUA:

� Cobertura em lona vinil CIPATOP gramatura 40, nas cores azul e amarelo, com fusão das

divisões de cores por processo de vulcanização.

� Estrutura do Toldo medindo 4x1,50 mts. Fabricada em metalom 40x30x em chapa 18

- Arcos da cobertura fabricado em tubos 3/4, em chapa 20

- Amarração dos arcos em metalom 20x30 em chapa 18

- Acabamento em pintura zarcão e tinta alumínio. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, no

presente lote, por não atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e

Proposta de Preços no prazo estipulado  pela pregoeira, que seria ate as 13:22 (DF) do dia

21/01/2020, em desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 22/01/2020, às 14:04:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
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ESCRITORIO EI, no lote (4) - CALHAS

- Duas Unidades de Calha em chapa Galvolone 28, cada uma medindo 9,00 mts.

Cumprimento por 0,10 cm profundidade e 0,8 cm de largura com saída para cano pvc 60mm

somente numa extremidade. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa GF

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, no presente lote, por não

atender a convocação do envio a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no

prazo estipulado  pela pregoeira, que seria ate as 13:22 (DF) do dia 21/01/2020, em

desconformidade com o item 6. subitem 6.1 do Edital.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.174.490/0001-94 GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EI

29.188.156/0001-20 HP SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO EIRELI

34.381.084/0001-72 M.GONCALVES PEREIRA

22.949.065/0001-10 TENDAS ALUBAN LTDA. - ME

18.759.625/0001-05 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
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