
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: 10.00138/2019)

 

     às 10:32:18 horas do dia 27/08/2019 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:

10.00138/2019 - 2019/110/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PERMANENTE (BETONEIRA, TRITURADOR, CARRINHO DE CARGA PARA

LIXO...),visando atender à Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos  SEMUSB.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO,

ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L; chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte

lateral para vassouras; comprimento 900mm; largura 550mm; rodas de 8 polegadas com

pneu maciço; capacidade de carga 100 kg.

Lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo

do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L;

capacidade de mistura mínima 310L; quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção

mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/08/2019 16:39:20:566 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 77.000,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 76.971,00

26/08/2019 17:47:42:131 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 76.700,00

17/08/2019 17:19:16:211 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 76.971,00

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 76.000,00

27/08/2019 08:54:46:811 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 76.971,00

27/08/2019 08:44:57:294 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 65.000,00

22/08/2019 17:14:04:355 MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME  R$ 85.000,00

26/08/2019 16:18:44:272 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 176.000,00

26/08/2019 15:16:20:829 R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 76.971,00

26/08/2019 21:48:59:884 GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE
ARTIGOS EM GE  R$ 80.000,00

27/08/2019 09:26:55:611 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 200.000,00
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gasolina com potência mínima de 5.5hp; transmissão polia de alumínio; correia em V;

pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do fabricante; assistência técnica em Porto

Velho/RO.

Lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA,

(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel;

rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta)

centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no

mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para

monitoramento do combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo;

sistema de corte com no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de

segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de

correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para

transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de descarga giratória de no

mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos;

cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de controle e seguranç

Lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO 14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso,

modelo do ano da compra com as características mínimas a seguir: Rotação sentido horário

e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42 polegadas; operação eletrohidráulica; controle

de unidade móvel; motor hidráulico com dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste

de força; giro rápido automático; console portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo

trifásico; diâmetro máximo da roda 2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo

da roda 500kg;  garantia de 12 meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 30.000,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 14.000,00

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.000,00

26/08/2019 16:26:10:621 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 8.000,00

27/08/2019 08:44:57:294 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 15.000,00

26/08/2019 16:18:44:272 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 25.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 100.000,00

26/08/2019 15:16:20:829 R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 7.675,00

27/08/2019 09:26:55:611 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2019 08:49:09:726 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 390.000,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 150.000,00

26/08/2019 13:34:06:808 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 199.000,00

26/08/2019 16:18:44:272 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 250.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 959.998,33

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA INFLAR PNEUS, (nova), com as características

mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora;

largura de 0,64m livre de dentro à dentro; espaçamento máximo entre barras de proteção de

155mm; trava horizontal das barras de proteção; toda fabricada em aço de alta resistência.

Garantia mínima 06 (seis) meses.

Lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA, (novo), com as características mínimas a

seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2 L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco

de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de 6,5cv; profundidade máxima do corte

145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima 9800 (rpm); esticamento semi-automático

da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos; filtro de ar com longa vida; sistema

antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco.

Lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TRIFÁSICA, (nova), com as características

mínimas a seguir: equipada com duas saídas de água, para uso individual ou simultâneo;

regulagem do volume de água na saída da mangueira; com três pistões e camisas em

cerâmica altamente resistente a corrosão e abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro

fundido; regulador de pressão; manômetro de precisão; registro de abertura para

direcionamento da água; filtro com válvula de retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 100.000,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 80.000,00

26/08/2019 17:47:42:131 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 99.927,00

27/08/2019 08:06:24:778 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 100.000,00

26/08/2019 16:47:32:104 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 69.200,00

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 69.000,00

27/08/2019 07:53:28:638 ITACA EIRELI  R$ 69.198,00

26/08/2019 16:18:44:272 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 150.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 999.999,99

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 10.000,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 1.700,00

27/08/2019 08:06:24:778 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 4.000,00

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.692,00

27/08/2019 08:54:46:811 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.692,50

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 999.999,99

27/08/2019 09:26:55:611 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2019 15:25:41:833 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 15.000,00

27/08/2019 08:38:51:965 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 900.000,00

27/08/2019 07:54:13:959 ITACA EIRELI  R$ 14.838,00

26/08/2019 16:18:15:906 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.000,00
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mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv;

rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante 20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de

entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze)

meses; assistência técnica em Porto Velho/RO. EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas

mangueiras para alta pressão compatíveis com a lavadora, de no mínimo 15m de

comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para mangueira de alta pressão

compatív

Lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de

solda), (nova), com as características mínimas a seguir: soldagem de eletrodos revestidos

em corrente contínua e soldas pelo processo TIG; máquina estilo carrinho com rodas,

contando com dispositivo de frenagem; olhais de levantamento para transporte; classe

ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio

máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente (A)/tensão (V) 100%/500A/44V -

60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz;

potência aparente nominal 48KVA; classe térmica 180°C; peso 260Kg; grau de operação

IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal positivo; potenciômetro; medidor de

amperagem digital; indicador e sobre temperatura; garantia de 12 (doze) meses; assistência

técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2019 15:25:41:833 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 20.333,33

26/08/2019 17:51:59:986 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 20.333,00

27/08/2019 08:38:51:965 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 500.000,00

26/08/2019 16:20:47:199 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 21.000,00

27/08/2019 08:55:31:475 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 20.333,33

26/08/2019 16:27:20:956 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 21.000,00

26/08/2019 16:20:52:810 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP  R$ 30.000,00

27/08/2019 08:45:33:741 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

26/08/2019 16:18:15:906 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.000,00

26/08/2019 18:50:44:162 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2019 15:25:41:833 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 29.000,00

26/08/2019 17:51:59:986 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 38.630,00

27/08/2019 08:38:51:965 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 900.000,00

26/08/2019 16:27:20:956 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 28.300,00

26/08/2019 16:18:15:906 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 80.000,00

26/08/2019 18:50:44:162 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 100.000,00
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Lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO,

ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L; chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte

lateral para vassouras; comprimento 900mm; largura 550mm; rodas de 8 polegadas com

pneu maciço; capacidade de carga 100 kg.

Lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo

do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L;

capacidade de mistura mínima 310L; quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção

mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a

gasolina com potência mínima de 5.5hp; transmissão polia de alumínio; correia em V;

pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do fabricante; assistência técnica em Porto

Velho/RO.

Lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA,

(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel;

rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta)

centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 11:25:12:549 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 41.850,00

27/08/2019 11:24:41:900 MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME  R$ 41.890,00

27/08/2019 11:08:19:595 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 52.983,00

27/08/2019 11:21:08:196 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 59.999,99

27/08/2019 11:09:41:005 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 60.000,00

27/08/2019 11:25:11:253 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME  R$ 60.035,23

27/08/2019 11:25:07:313 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 60.036,05

27/08/2019 11:01:23:510 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 60.150,00

27/08/2019 10:54:12:555 R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 63.358,35

27/08/2019 10:51:50:569 GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE
ARTIGOS EM GE  R$ 63.566,00

27/08/2019 10:40:37:405 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 73.750,00

27/08/2019 10:40:22:164 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 75.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 11:22:02:568 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 7.248,99

27/08/2019 11:21:42:108 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 7.249,00

26/08/2019 15:16:20:829 R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 7.675,00

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.000,00

27/08/2019 11:21:46:740 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 13.877,77

27/08/2019 11:21:25:329 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 13.879,00

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 14.000,00

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 30.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 100.000,00
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mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para

monitoramento do combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo;

sistema de corte com no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de

segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de

correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para

transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de descarga giratória de no

mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos;

cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de controle e seguranç

Lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO 14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso,

modelo do ano da compra com as características mínimas a seguir: Rotação sentido horário

e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42 polegadas; operação eletrohidráulica; controle

de unidade móvel; motor hidráulico com dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste

de força; giro rápido automático; console portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo

trifásico; diâmetro máximo da roda 2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo

da roda 500kg;  garantia de 12 meses.

Lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA INFLAR PNEUS, (nova), com as características

mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora;

largura de 0,64m livre de dentro à dentro; espaçamento máximo entre barras de proteção de

155mm; trava horizontal das barras de proteção; toda fabricada em aço de alta resistência.

Garantia mínima 06 (seis) meses.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 11:20:02:069 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 149.877,77

26/08/2019 15:22:02:473 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 150.000,00

26/08/2019 13:34:06:808 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  R$ 199.000,00

27/08/2019 08:49:09:726 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 390.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 959.998,33

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 11:20:42:181 VITANET - COMERCIAL LTDA  R$ 52.164,00

27/08/2019 11:14:28:077 ITACA EIRELI  R$ 53.879,00

27/08/2019 11:13:59:464 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 56.658,98

27/08/2019 10:53:10:979 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 60.890,00

27/08/2019 11:20:31:184 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 68.850,00

27/08/2019 11:19:58:803 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 68.854,44

26/08/2019 12:08:31:965 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 69.000,00

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 100.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 999.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 11:52:41:860 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI  R$ 1.423,98

27/08/2019 11:33:03:738 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 1.424,00

27/08/2019 11:53:07:031 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.523,99
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Lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA, (novo), com as características mínimas a

seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2 L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco

de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de 6,5cv; profundidade máxima do corte

145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima 9800 (rpm); esticamento semi-automático

da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos; filtro de ar com longa vida; sistema

antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco.

Lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TRIFÁSICA, (nova), com as características

mínimas a seguir: equipada com duas saídas de água, para uso individual ou simultâneo;

regulagem do volume de água na saída da mangueira; com três pistões e camisas em

cerâmica altamente resistente a corrosão e abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro

fundido; regulador de pressão; manômetro de precisão; registro de abertura para

direcionamento da água; filtro com válvula de retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal

mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv;

rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante 20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de

entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze)

meses; assistência técnica em Porto Velho/RO. EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas

mangueiras para alta pressão compatíveis com a lavadora, de no mínimo 15m de

comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para mangueira de alta pressão

compatív

27/08/2019 11:52:59:806 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 1.524,00

26/08/2019 17:23:18:214 BRASFERMA LTDA - EPP  R$ 10.000,00

27/08/2019 09:26:55:611 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI  R$ 10.000,00

27/08/2019 08:47:07:050 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 999.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 12:03:27:944 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 13.800,00

27/08/2019 11:58:55:161 ITACA EIRELI  R$ 14.238,00

27/08/2019 11:39:12:418 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 19.000,00

26/08/2019 16:18:15:906 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 65.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 08:45:33:741 RDS LICITACOES EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

27/08/2019 12:02:59:966 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 10.300,00

27/08/2019 12:02:36:719 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP  R$ 10.349,99

27/08/2019 12:02:18:982 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 10.350,00

27/08/2019 11:33:31:925 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 10.700,00

27/08/2019 11:40:23:150 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 12.900,00

27/08/2019 12:03:12:928 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 20.241,16

27/08/2019 12:03:04:294 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 20.241,17

26/08/2019 16:27:20:956 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 21.000,00

26/08/2019 18:50:44:162 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 90.000,00
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Lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de

solda), (nova), com as características mínimas a seguir: soldagem de eletrodos revestidos

em corrente contínua e soldas pelo processo TIG; máquina estilo carrinho com rodas,

contando com dispositivo de frenagem; olhais de levantamento para transporte; classe

ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio

máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente (A)/tensão (V) 100%/500A/44V -

60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz;

potência aparente nominal 48KVA; classe térmica 180°C; peso 260Kg; grau de operação

IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal positivo; potenciômetro; medidor de

amperagem digital; indicador e sobre temperatura; garantia de 12 (doze) meses; assistência

técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F

 

    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 27/08/2019, às 11:29:38 horas, no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO

GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso,

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L;

chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm;

largura 550mm; rodas de 8 polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/09/2019, às 11:38:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:38:26 horas, no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO

GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso,

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L;

chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm;

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2019 12:02:34:022 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 24.500,00

27/08/2019 12:02:28:717 M. A. P. DOS SANTOS  R$ 24.650,00

27/08/2019 11:58:04:677 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 26.796,24

27/08/2019 11:31:55:699 KMEIH E SERPA LTDA  R$ 27.800,00

26/08/2019 16:27:20:956 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 28.300,00

26/08/2019 18:50:44:162 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI  R$ 100.000,00
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largura 550mm; rodas de 8 polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. -  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: FENIX

ATACADISTA SOLUCOES EIRELI. No dia 11/10/2019, às 10:39:23 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:39:23 horas, no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO

GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso,

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L;

chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm;

largura 550mm; rodas de 8 polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. -  a

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

Declaro vencedora a empresa MOVIMENTE BRASIL EIRELI ? ME,  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, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 11/10/2019, às 11:51:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 11:51:46 horas, no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO

GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso,

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L;

chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm;

largura 550mm; rodas de 8 polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. -  a

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

Adjudicamos este lote/item para empresa MOVIMENTE BRASIL EIRELI ? ME, 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:51:46 horas, no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO

GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso,

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L;

chapa em aço carbono; pintura epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm;

largura 550mm; rodas de 8 polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. -

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

MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME com o valor R$ 41.500,00.

 

    No dia 27/08/2019, às 11:29:43 horas, no lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM
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MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L; capacidade de mistura mínima 310L;

quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do

tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a gasolina com potência mínima de 5.5hp;

transmissão polia de alumínio; correia em V; pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do

fabricante; assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 11/10/2019, às 10:40:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:40:47 horas, no lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM

MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L; capacidade de mistura mínima 310L;

quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do

tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a gasolina com potência mínima de 5.5hp;

transmissão polia de alumínio; correia em V; pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do

fabricante; assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa N.

V. VERDE & CIA LTDA ? ME, 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, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital.

No dia 11/10/2019, às 11:53:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 11:53:32 horas, no lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM

MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L; capacidade de mistura mínima 310L;

quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do

tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a gasolina com potência mínima de 5.5hp;

transmissão polia de alumínio; correia em V; pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do

fabricante; assistência técnica em Porto Velho/RO. -  a situação do lote foi alterada para:

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

N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 11:53:32 horas, no lote (2) - BETONEIRA DE 400LTS, (COM

MOTOR A GASOLINA), nova, sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: capacidade do tambor 400L; capacidade de mistura mínima 310L;

quantidade de mínima 15 ciclos/hora; produção mínima por horária de 4,65m³/h; rotação do

tambor mínima de 30 (60hz) rpm; motor a gasolina com potência mínima de 5.5hp;
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transmissão polia de alumínio; correia em V; pintura epóxi; garantia mínima 06 meses do

fabricante; assistência técnica em Porto Velho/RO. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME com o

valor R$ 7.248,98.

 

    No dia 27/08/2019, às 11:30:07 horas, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE

GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra

com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no

mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a

diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida

elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível;

temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo

duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema

de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts;

kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito;

rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa

para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra

de controle e seguranç -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/08/2019, às 14:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/08/2019, às 14:00:56 horas, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE

GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra

com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no

mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a

diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida

elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível;

temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo

duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema

de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts;

kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito;

rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa

para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra

de controle e seguranç -  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: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 30/08/2019,

às 10:12:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 10:12:53 horas, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE

GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra

com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no
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mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a

diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida

elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível;

temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo

duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema

de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts;

kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito;

rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa

para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra

de controle e seguranç -  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: M. A. P. DOS SANTOS. No dia 30/08/2019, às 13:48:01 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/08/2019, às 13:48:01 horas, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE

GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra

com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no

mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a

diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida

elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível;

temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo

duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema

de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts;

kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito;

rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa

para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra

de controle e seguranç -  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: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME. No

dia 02/09/2019, às 10:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/09/2019, às 10:04:00 horas, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE

GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra

com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no

mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a

diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida

elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível;

temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo

duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema

de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts;
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kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito;

rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa

para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra

de controle e seguranç -  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: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 02/09/2019, às

12:43:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA,

(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel;

rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta)

centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no

mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para

monitoramento do combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo;

sistema de corte com no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de

segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de

correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para

transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de descarga giratória de no

mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos;

cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de controle e seguranç - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/08/2019, às 11:29:30 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características

mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/10/2019, às 10:41:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:41:44 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características

mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

meses. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
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o seguinte: Declaro vencedora a empresa VITANET - COMERCIAL 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, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 21/10/2019, às 10:00:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/10/2019, às 10:00:28 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características

mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

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

seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa VITANET - COMERCIAL 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 21/10/2019, às 10:00:28 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características

mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

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

VITANET - COMERCIAL LTDA com o valor R$ 52.164,00.

 

    No dia 27/08/2019, às 12:17:52 horas, no lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA

INFLAR PNEUS, (nova), com as características mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de

dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora; largura de 0,64m livre de dentro à dentro;

espaçamento máximo entre barras de proteção de 155mm; trava horizontal das barras de

proteção; toda fabricada em aço de alta resistência. Garantia mínima 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/10/2019, às 10:43:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:43:03 horas, no lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA
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INFLAR PNEUS, (nova), com as características mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de

dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora; largura de 0,64m livre de dentro à dentro;

espaçamento máximo entre barras de proteção de 155mm; trava horizontal das barras de

proteção; toda fabricada em aço de alta resistência. Garantia mínima 06 (seis) meses. -  a

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

Declaro vencedora a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, 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, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 11/10/2019, às 12:18:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 12:18:05 horas, no lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA

INFLAR PNEUS, (nova), com as características mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de

dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora; largura de 0,64m livre de dentro à dentro;

espaçamento máximo entre barras de proteção de 155mm; trava horizontal das barras de

proteção; toda fabricada em aço de alta resistência. Garantia mínima 06 (seis) meses. -  a

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

Adjudicamos este lote/item para empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:18:05 horas, no lote (5) - GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA

INFLAR PNEUS, (nova), com as características mínimas a seguir: altura de 1,36m livre de

dentro à dentro; comprimento de 0,95m por fora; largura de 0,64m livre de dentro à dentro;

espaçamento máximo entre barras de proteção de 155mm; trava horizontal das barras de

proteção; toda fabricada em aço de alta resistência. Garantia mínima 06 (seis) meses. -

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

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R$ 1.423,98.

 

    No dia 27/08/2019, às 12:17:57 horas, no lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA,

(novo), com as características mínimas a seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2

L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de

6,5cv; profundidade máxima do corte 145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima

9800 (rpm); esticamento semi-automático da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos;

filtro de ar com longa vida; sistema antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência

técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/10/2019, às 10:44:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:44:02 horas, no lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA,

(novo), com as características mínimas a seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2

L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de

6,5cv; profundidade máxima do corte 145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima

9800 (rpm); esticamento semi-automático da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos;

filtro de ar com longa vida; sistema antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência

técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco. -  a situação

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

vencedora a empresa M. A. P. DOS SANTOS, no lote 6, 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 os

itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia 11/10/2019, às 12:19:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 12:19:54 horas, no lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA,

(novo), com as características mínimas a seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2

L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de

6,5cv; profundidade máxima do corte 145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima

9800 (rpm); esticamento semi-automático da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos;

filtro de ar com longa vida; sistema antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência

técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco. -  a situação

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

lote/item para empresa M. A. P DOS SANTOS  - ME, 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do

edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:19:54 horas, no lote (6) - CORTADOR A DISCO A GASOLINA,

(novo), com as características mínimas a seguir: capacidade do tanque de combustível 1,2

L; cilindrada 98,5 cm³; diâmetro do disco de corte 400mm; peso 12,7kg; potência mínima de

6,5cv; profundidade máxima do corte 145mm; rotação lenta 2200 (rpm); rotação máxima

9800 (rpm); esticamento semi-automático da correia; cabo ergonômico; motor dois tempos;

filtro de ar com longa vida; sistema antivibratório; garantia de 12 (doze) meses; assistência
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técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Carrinho para transporte de cortador a disco. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. A. P. DOS

SANTOS com o valor R$ 13.800,00.

 

    No dia 27/08/2019, às 12:17:38 horas, no lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas a seguir: equipada com duas saídas de

água, para uso individual ou simultâneo; regulagem do volume de água na saída da

mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica altamente resistente a corrosão e

abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido; regulador de pressão; manômetro

de precisão; registro de abertura para direcionamento da água; filtro com válvula de

retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão

mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante

20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída

de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras para alta pressão compatíveis com a

lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para

mangueira de alta pressão compatív -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 28/08/2019, às 12:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/08/2019, às 12:31:14 horas, no lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas a seguir: equipada com duas saídas de

água, para uso individual ou simultâneo; regulagem do volume de água na saída da

mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica altamente resistente a corrosão e

abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido; regulador de pressão; manômetro

de precisão; registro de abertura para direcionamento da água; filtro com válvula de

retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão

mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante

20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída

de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras para alta pressão compatíveis com a

lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para

mangueira de alta pressão compatív -  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: RDS LICITACOES EIRELI - EPP. No dia 11/10/2019, às

10:44:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:44:34 horas, no lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas a seguir: equipada com duas saídas de

água, para uso individual ou simultâneo; regulagem do volume de água na saída da
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mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica altamente resistente a corrosão e

abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido; regulador de pressão; manômetro

de precisão; registro de abertura para direcionamento da água; filtro com válvula de

retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão

mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante

20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída

de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras para alta pressão compatíveis com a

lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para

mangueira de alta pressão compatív -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa M. A. P. DOS

SANTOS, no lote 7, 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 os itens 11.2 à 11.6. do edital. No dia

11/10/2019, às 12:21:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 12:21:23 horas, no lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas a seguir: equipada com duas saídas de

água, para uso individual ou simultâneo; regulagem do volume de água na saída da

mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica altamente resistente a corrosão e

abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido; regulador de pressão; manômetro

de precisão; registro de abertura para direcionamento da água; filtro com válvula de

retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão

mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante

20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída

de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras para alta pressão compatíveis com a

lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para

mangueira de alta pressão compatív -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa M. A. P DOS

SANTOS  - ME, 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 os itens 11.2 e 11.2.1 do edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:21:23 horas, no lote (7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas a seguir: equipada com duas saídas de

água, para uso individual ou simultâneo; regulagem do volume de água na saída da

mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica altamente resistente a corrosão e
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abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido; regulador de pressão; manômetro

de precisão; registro de abertura para direcionamento da água; filtro com válvula de

retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de 500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão

mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da bomba 540rpm; óleo lubrificante

20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de água 1 de 1pol; conexão de saída

de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras para alta pressão compatíveis com a

lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2 polegadas; dois bicos reguláveis para

mangueira de alta pressão compatív -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa M. A. P. DOS SANTOS com o valor R$ 10.300,00.

 

    No dia 27/08/2019, às 12:17:46 horas, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE

CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas

a seguir: soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo

TIG; máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 19/09/2019, às 11:38:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 11:38:47 horas, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE

CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas

a seguir: soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo

TIG; máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: APARECIDA

AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME. No dia 11/10/2019, às 10:45:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 10:45:02 horas, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE

CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas

a seguir: soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo

TIG; máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F -  a situação do lote foi

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

a empresa M. A. P. DOS SANTOS, no lote 8, 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 os itens 11.2 à

11.6. do edital. No dia 11/10/2019, às 12:22:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2019, às 12:22:42 horas, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE

CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas

a seguir: soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo

TIG; máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F -  a situação do lote foi

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

para empresa M. A. P DOS SANTOS  - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para
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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 os itens 11.2 e 11.2.1 do

edital.

 

    No dia 11/10/2019, às 12:22:42 horas, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE

CONTÍNUA PARA SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas

a seguir: soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo

TIG; máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M. A. P. DOS SANTOS com o valor R$

24.650,00.

 

    No dia 27/08/2019, às 14:00:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,

no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA,

(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel;

rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta)

centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no

mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para

monitoramento do combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo;

sistema de corte com no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de

segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de

correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para

transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de descarga giratória de no

mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos;

cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de controle e seguranç. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI, no lote 3, por não aceitar negociar no valor de R$ 94.666,67 � valor estimado pela

Administração.

 

    No dia 28/08/2019, às 12:31:14 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO
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ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - RDS LICITACOES EIRELI - EPP, no lote

(7) - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TRIFÁSICA, (nova), com as características mínimas

a seguir: equipada com duas saídas de água, para uso individual ou simultâneo; regulagem

do volume de água na saída da mangueira; com três pistões e camisas em cerâmica

altamente resistente a corrosão e abrasão; lubrificada com óleo; cabeçote em ferro fundido;

regulador de pressão; manômetro de precisão; registro de abertura para direcionamento da

água; filtro com válvula de retenção; trifásica 220/380V; pressão nominal mínima de

500lbf/pol²/35bar/3,5mpa; vazão mínima de 75l/min; potência do motor 7,5cv; rotação da

bomba 540rpm; óleo lubrificante 20w 40 ou SAE-30; correia em V; conexão de entrada de

água 1 de 1pol; conexão de saída de água 2 de 1/2pol; garantia de 12 (doze) meses;

assistência técnica em Porto Velho/RO. EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Duas mangueiras

para alta pressão compatíveis com a lavadora, de no mínimo 15m de comprimento e 1/2

polegadas; dois bicos reguláveis para mangueira de alta pressão compatív. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa RDS LICITACOES EIRELI - EPP  no lote

7, a pedido �Sr. Pregoeiro, solicito a desclassificação do lote, pois orçamos o item

erroneamente e o mesmo não condiz com o edital. Obrigado�. Aceito por considerar a

justificativa razoável.

 

    No dia 30/08/2019, às 10:12:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - M. A. P. DOS SANTOS, no lote (3) -

PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem

uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável;

com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de

diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp;

04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para monitoramento do

combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com

no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de

corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de correia esticadora; sistema

elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para transporte de acordo com a

legislação de transito; rotação de descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na

extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no

máximo 30mm; barra de controle e seguranç. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa M. A. P. DOS SANTOS, no lote 3, por não aceitar negociar no

valor de R$ 94.666,67 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 30/08/2019, às 13:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassif icou o fornecedor - LIPPEL ENGENHARIA E

EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS,

TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra com as

especificações mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no mínimo
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12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou

gasolina antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema

de injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível; temperatura; horímetro;

regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo duas facas de corte

reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do

tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de

sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de

descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para

direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de

controle e seguranç. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa LIPPEL

ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, por não aceitar negociar no valor de R$

94.666,67 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 02/09/2019, às 10:03:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no

lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E RESÍDUOS DE PODA,

(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: móvel;

rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze) polegadas ou 30cm (trinta)

centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina antipoluente e econômico de no

mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de injeção eletrônica; painel para

monitoramento do combustível; temperatura; horímetro; regulagem da velocidade do rolo;

sistema de corte com no mínimo duas facas de corte reversíveis e afiáveis; trava de

segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do tipo engate independente de

correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de sinalização viária para

transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de descarga giratória de no

mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para direcionamento dos cavacos;

cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de controle e seguranç. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, por

não aceitar negociar no valor de R$ 94.666,67 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 02/09/2019, às 12:43:46 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - UJX COMERCIO E SERVICOS PARA

ESCRITORIO EIRELI, no lote (3) - PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, TRONCOS E

RESÍDUOS DE PODA, (novo), sem uso, modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: móvel; rebocável; com capacidade de corte de no mínimo 12 (doze)

polegadas ou 30cm (trinta) centímetros de diâmetro; motor movido a diesel ou gasolina

antipoluente e econômico de no mínimo 45hp; 04 cilindros; partida elétrica; sistema de

injeção eletrônica; painel para monitoramento do combustível; temperatura; horímetro;

regulagem da velocidade do rolo; sistema de corte com no mínimo duas facas de corte

reversíveis e afiáveis; trava de segurança no tambor de corte; sistema de embreagem do
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tipo engate independente de correia esticadora; sistema elétrico 12 volts; kit completo de

sinalização viária para transporte de acordo com a legislação de transito; rotação de

descarga giratória de no mínimo 270°; defletor ajustável na extremidade da mesa para

direcionamento dos cavacos; cavaco do material triturado de no máximo 30mm; barra de

controle e seguranç. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa UJX

COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, por não aceitar negociar no valor

de R$ 94.666,67 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 19/09/2019, às 11:38:25 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI,

no lote (1) - CARRINHO DE CARGA PARA LIXO GARI COM RODAS, PRODUZIDO EM

AÇO, ACOMPANHA TAMBOR,(novo), sem uso, modelo do ano da compra com as

especificações mínimas a seguir: tambor de lixo de 100 L; chapa em aço carbono; pintura

epóxi; suporte lateral para vassouras; comprimento 900mm; largura 550mm; rodas de 8

polegadas com pneu maciço; capacidade de carga 100 kg. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI, no lote 1, por não

atender os itens 10.5.2, 10.5.5 e 10.5.6 do edital, e consequentemente o item 10.6.1 do

edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 11:38:47 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - APARECIDA AUGUSTA FERREIRA

BARBA - ME, no lote (8) - RETIFICADORA DE CORRENTE CONTÍNUA PARA

SOLDAGEM, (máquina de solda), (nova), com as características mínimas a seguir:

soldagem de eletrodos revestidos em corrente contínua e soldas pelo processo TIG;

máquina estilo carrinho com rodas, contando com dispositivo de frenagem; olhais de

levantamento para transporte; classe ABNT ll; faixa de corrente (A) 16 - 825; corrente

nominal (A) 60% (A) 630; tensão em vazio máxima (V) 72; fator de trabalho (%)/corrente

(A)/tensão (V) 100%/500A/44V - 60%630A/44V - 40%825A/44V; alimentação elétrica

trifásica 220/380/415/440V - 50/60Hz; potência aparente nominal 48KVA; classe térmica

180°C; peso 260Kg; grau de operação IP22; chave liga e desliga; terminal negativo; terminal

positivo; potenciômetro; medidor de amperagem digital; indicador e sobre temperatura;

garantia de 12 (doze) meses; assistência técnica em Porto Velho/RO.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS: Cabo controle remoto 20m; conjunto de cabos porta

eletrodo e garra-obra 800A 6m; tocha de goivagem 1200A - F. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificamos a empresa APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME , no lote

8, por não atender os itens 10.3 alínea �a� do edital, e consequentemente o item 10.6.1 do

edital.

 

    No dia 18/10/2019, às 10:17:19 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características
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mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

meses.. Considerando que a empresa M A P DOS SANTOS não apresentou suas razões

referente a manifesta de intenção de recorrer, CANCELAMOS o presente por não preencher

os prepostos de admissibilidade; Manifestamos intenção de recurso...,. 

 

    No dia 18/10/2019, às 10:17:26 horas, no lote (4) - DESMONTADORA DE PNEUS, ARO

14 A 56 POLEGADAS, (nova), sem uso, modelo do ano da compra com as características

mínimas a seguir: Rotação sentido horário e anti-horário da garra; abertura de 14 a 42

polegadas; operação eletrohidráulica; controle de unidade móvel; motor hidráulico com

dispositivo de ajuste de pressão; garra com ajuste de força; giro rápido automático; console

portátil; motor de bombear trifásico; motor rotativo trifásico; diâmetro máximo da roda

2300mm;largura máxima da roda 1050mm; peso máximo da roda 500kg;  garantia de 12

meses.. Considerando que a empresa M A P DOS SANTOS não apresentou suas razões

referente a manifesta de intenção de recorrer, CANCELAMOS o presente por não preencher

os prepostos de admissibilidade; Manifestamos intenção de recurso...,. 

 

    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:
17.505.408/0001-18 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA - EPP

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

21/10/2019 Página 25 de 26



17.878.902/0001-28 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

33.450.392/0001-40 FENIX ATACADISTA SOLUCOES EIRELI

25.881.821/0001-05 GABRIELE POLLA ZANCANARO COMERCIO DE ARTIGOS EM GE

15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

01.527.632/0001-70 KMEIH E SERPA LTDA

23.691.899/0001-31 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

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

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

27.308.366/0001-89 MOVIMENTE BRASIL EIRELI - ME

03.363.727/0001-21 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME

09.390.038/0001-92 R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI

28.031.784/0001-34 RDS LICITACOES EIRELI - EPP

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

19.055.497/0001-73 TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME

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

12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA
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