
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: 02.00098/2019)

 

     às 10:33:36 horas do dia 11/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

02.00098/2019 - 2019/078/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE FIBRA DE VIDRO COM CAVALETE E

INSTALAÇÃO, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta

do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo

70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt

externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm;

Com dimensões máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 62.846,00

08/07/2019 10:21:23:959 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 56.284,42

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00

10/07/2019 16:30:28:799 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 70.000,00

11/07/2019 09:05:39:997 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 90.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00
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Lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o

formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de

2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno

com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com

60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais

esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio.

Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de

diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura

eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4

furos para fixação nas costas das � COTA PRINCIPAL

Lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o

formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de

2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno

com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com

60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais

esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio.

Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de

diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura

eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4

furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ 25%

11/07/2019 09:19:06:490 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 250.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 120.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2019 09:06:35:847 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 750.000,00

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 716.870,00

08/07/2019 10:21:23:959 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 642.791,26

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 520.000,00

10/07/2019 16:30:28:799 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 891.800,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

11/07/2019 09:19:06:490 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 650.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.234.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 84.645,00

08/07/2019 10:21:23:959 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 75.898,09
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Lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.

máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para

As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL

Lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo

70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt

externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm;

Com dimensões. máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66

cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis;

parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais esquerda ou direita,

medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon

para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada,

quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00

10/07/2019 16:30:28:799 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 97.200,00

11/07/2019 09:05:39:997 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

11/07/2019 09:19:06:490 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 250.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 145.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/07/2019 09:06:35:847 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 260.000,00

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 223.720,00

08/07/2019 10:21:23:959 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 200.690,88

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 450.000,00

10/07/2019 16:30:28:799 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 285.600,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

11/07/2019 09:19:06:490 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 300.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 428.400,00

24/07/2019 Página 3 de 18



emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo;

Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa

de alumínio. � COTA DE ATÉ 25%

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo

70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt

externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm;

Com dimensões máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 74.260,00

08/07/2019 10:21:23:959 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 66.615,88

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00

10/07/2019 16:30:28:799 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 100.000,00

11/07/2019 09:05:39:997 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 120.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

11/07/2019 09:19:06:490 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 250.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 142.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2019 11:20:58:446 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 46.900,00

11/07/2019 11:20:32:786 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 47.800,00

11/07/2019 11:05:21:066 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 59.000,00

11/07/2019 11:04:55:098 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 61.929,00

11/07/2019 10:47:50:746 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 61.950,00

11/07/2019 10:46:07:211 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 89.999,99

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00
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Lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o

formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de

2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno

com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com

60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais

esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio.

Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de

diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura

eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4

furos para fixação nas costas das � COTA PRINCIPAL

Lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas compõem o

formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra de vidro de

2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm e interno

com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas com

60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais

esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio.

Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de

diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura

eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4

furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ 25%

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2019 11:35:04:759 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 456.700,00

11/07/2019 11:31:32:149 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 464.000,00

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 520.000,00

11/07/2019 11:09:34:288 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 645.000,00

11/07/2019 10:52:35:732 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 648.000,00

11/07/2019 10:40:19:261 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 716.869,98

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 716.870,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2019 11:29:07:945 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 56.500,00

11/07/2019 11:28:14:396 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 57.000,00

11/07/2019 11:06:08:270 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 82.000,00

11/07/2019 11:06:59:575 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 82.954,00
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Lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.

máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para

As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL

Lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo

70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt

externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm;

Com dimensões. máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66

cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas inoxidáveis;

parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais esquerda ou direita,

medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon

para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada,

quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a

emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo;

Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 84.645,00

11/07/2019 10:46:49:060 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 140.000,00

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2019 11:16:15:086 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 185.000,00

11/07/2019 11:15:46:486 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 190.000,00

11/07/2019 11:15:44:865 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 210.000,00

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 223.720,00

11/07/2019 10:53:16:342 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 258.000,00

11/07/2019 09:06:35:847 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 260.000,00

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 450.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00
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de alumínio. � 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 11/07/2019, às 11:26:38 horas, no lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019,

às 09:34:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 09:34:37 horas, no lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2019 11:20:36:031 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA  R$ 64.000,00

11/07/2019 11:20:13:425 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 64.500,00

11/07/2019 11:12:59:612 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 73.992,10

10/07/2019 10:43:14:030 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 74.260,00

11/07/2019 10:47:42:085 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 140.000,00

09/07/2019 12:46:54:622 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 142.200,00

01/07/2019 09:42:11:119 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-
ME  R$ 180.000,00

10/07/2019 18:07:16:192 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 3.000.000,00
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com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA no lote 1, 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 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 24/07/2019, às 10:24:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 10:24:49 horas, no lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e o item 11.2.1 do edital.
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    No dia 24/07/2019, às 10:24:49 horas, no lote (1) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida � Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para As laterais

esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e

Tampa anticorrosivos; Com logotipo

do Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30

anos.

Cavalete em aço qu -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA com o valor R$

44.957,00.

 

    No dia 11/07/2019, às 11:36:59 horas, no lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA

PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às

09:35:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 09:35:45 horas, no lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de
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comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA

PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA no lote 2, 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 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 24/07/2019, às 10:26:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 10:26:09 horas, no lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA

PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e o item 11.2.1 do edital.

 

    No dia 24/07/2019, às 10:26:09 horas, no lote (2) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,
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que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA

PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA com o valor R$ 452.760,00.

 

    No dia 11/07/2019, às 11:30:47 horas, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/07/2019, às 11:05:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/07/2019, às 11:05:21 horas, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor:

VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 24/07/2019, às 09:36:38 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

24/07/2019 Página 11 de 18



 

    No dia 24/07/2019, às 09:36:38 horas, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedora a empresa MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA

no lote 3, 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 e os

itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 24/07/2019, às 10:26:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 10:26:28 horas, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ

25% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos este lote/item para empresa MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA

LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso

no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e o item 11.2.1 do edital.
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    No dia 24/07/2019, às 10:26:28 horas, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

colorido; Tampa colorida; juntas compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50

litros; Espessura mínima da fibra de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt

com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com

dimensões máximas de caixa e tampas com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de

comprimento; Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante,

que se abra para as laterais esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura

em 90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do

Órgão em chapa de alumínio. Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá

ter no mínimo 40 mm de diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com

emborrachamento preto ou pintura eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no

mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4 furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ

25% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA com o valor R$ 53.460,00.

 

    No dia 11/07/2019, às 11:21:09 horas, no lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.

máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para

As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às

09:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 09:37:44 horas, no lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.

máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para
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As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA no lote 4, 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 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 24/07/2019, às 10:26:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 10:26:49 horas, no lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.

máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para

As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa MOTOPAM METALURGICA DA

AMAZONIA LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e o item 11.2.1 do edital.

 

    No dia 24/07/2019, às 10:26:49 horas, no lote (4) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa

colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de vidro de 2,5 mm;

Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e interno com

Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões.
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máximas de caixa e tampas com 96 cm de largura, 94 cm

de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para

As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de

altura e no máximo 94 cm de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90

graus; O cesto com a tampa plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados

no solo, deverá resistir a 100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em

sua parte frontal, local de maior castigo por vandalismo; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio. �

COTA PRINCIPAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA com o valor R$

159.698,00.

 

    No dia 11/07/2019, às 11:28:49 horas, no lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões. máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado;

Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra

para As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm

de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa

plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a

100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de

maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com

logotipo do Órgão em chapa de alumínio. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às 09:38:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 09:38:32 horas, no lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões. máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado;

Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra

para As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm

de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa

plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a

100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de

maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com

logotipo do Órgão em chapa de alumínio. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA no lote 5, 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 e os itens 11.2 à 11.6. do

edital. No dia 24/07/2019, às 10:27:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 10:27:18 horas, no lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões. máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado;

Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra

para As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm

de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa

plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a

100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de

maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com

logotipo do Órgão em chapa de alumínio. � COTA DE ATÉ 25% -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

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

11.2.1 do edital.

 

    No dia 24/07/2019, às 10:27:18 horas, no lote (5) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor

Branca; Tampa colorida; Volume útil mínimo 70 litros; Espessura média mínima da fibra de

vidro de 2,5 mm; Revestimento em gel coalt externo com Espessura mínima de 0,35 mm e

interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões. máximas de caixa e tampas

com 96 cm de largura, 94 cm de altura e 66 cm de comprimento; Com passador de cadeado;

Dobradiças metálicas inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra

para As laterais esquerda ou direita, medindo no máximo 24cm de altura e no máximo 94 cm

de largura, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; O cesto com a tampa

plenamente encaixada e fechada, quando posicionado deitados no solo, deverá resistir a

100 kg de carga peso sobre a emenda da tampa com o cesto em sua parte frontal, local de

maior castigo por vandalismo; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com

logotipo do Órgão em chapa de alumínio. � COTA DE ATÉ 25% -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MOTOPAM - METALURGICA

DA AMAZONIA LTDA com o valor R$ 53.009,00.
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    No dia 15/07/2019, às 11:05:20 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (3) - Lixeira Material: Fibra de vidro; Cor colorido; Tampa colorida; juntas

compõem o formato de um coração; Volume útil mínimo 50 litros; Espessura mínima da fibra

de vidro de 2,5 mm; Revestimento externo em gel coalt com Espessura mínima de 0,35 mm

e interno com Espessura mínima de 0,20 mm; Com dimensões máximas de caixa e tampas

com 60cm de largura, 80 cm de altura e 30 cm de comprimento; Dobradiças metálicas

inoxidáveis; parafusos inoxidáveis; Tampa basculante, que se abra para as laterais

esquerda ou direita, com cordão de nylon para limitar a abertura em 90 graus; Acabamento

externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Com logotipo do Órgão em chapa de alumínio.

Durabilidade média de 30 anos. Cavalete em aço que deverá ter no mínimo 40 mm de

diâmetro e espessura mínima de 2,2mm, revestido com emborrachamento preto ou pintura

eletrostática preta; Deverá penetrar no concreto no mínimo 300 mm; Deverá ter no mínimo 4

furos para fixação nas costas das � COTA DE ATÉ 25%. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  no lote 3

por não atender os item 10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

 

    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
32.991.854/0001-73 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

08.973.252/0001-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

08.830.492/0001-54 M. A. P. DOS SANTOS

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

03.680.934/0001-00 MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA

06.188.762/0001-40 MUNDIAL SERIGRAF - COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
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03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

17.732.735/0001-02 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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