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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.514.530-

1/2011)

 

  Às 15:17:09 horas do dia 21/12/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). MARCELA ARAUJO TEIXEIRA , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 4.514.530-1/2011 - 2011/046-2011 que tem por objeto Aquisição de pneus,

câmara de ar, disco para tacógrafo e outros para atender a Secretaria Municipal de

Educação  SME, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha 900x20.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 17:55:54:164 HC PECAS S/A  R$ 3.000,00

20/12/2011 11:36:10:334 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 2.640,00

 Lote (2) - Disco para tacógrafo diario, cada caixa contendo 100 unidades.

 Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

 

 Lote (3) - Disco para tacógrafo semanal, cada caixa contendo 10 conjuntos com 07

unidades.

 Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

 

 Lote (4) - Fita Diagrama 3000 A.

 Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

 

 Lote (5) - Óleo lubrificante 5W 30 para motor a gasolina/alcool, anticorrosivo, antioxidante,

detergente, dispersante e antiespumante, unidade de 1 L.

 Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
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 Lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço, não

recauchutado,remodelado e/ou recontuído, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 205/70/ R 15.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:00:47:861 HC PECAS S/A  R$ 9.000,00

20/12/2011 18:16:47:533 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 6.000,00

13/12/2011 12:08:47:466
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 20.000,00

15/12/2011 15:30:50:879 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 6.000,00

20/12/2011 11:43:36:363 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 10.116,00

 Lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham modelo 900x20, 14 lonas, não

recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade, para ser usado em

caminhões.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:00:47:861 HC PECAS S/A  R$ 45.000,00

13/12/2011 12:08:47:466
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 150.000,00

20/12/2011 11:43:36:363 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 76.356,00

 Lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de

ar, não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:00:47:861 HC PECAS S/A  R$ 9.000,00

13/12/2011 12:08:47:466
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 60.000,00

20/12/2011 11:43:36:363 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 16.272,00

 Lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.



Página 3

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:00:47:861 HC PECAS S/A  R$ 95.000,00

19/12/2011 15:08:02:067 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 126,00

21/12/2011 11:31:36:463
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS

ACESSORIOS
 R$ 78.399,99

20/12/2011 18:16:47:533 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 90.000,00

21/12/2011 13:05:59:461
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 80.000,00

13/12/2011 12:08:47:466
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 300.000,00

20/12/2011 11:43:36:363 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 132.000,00

 Lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham modelo 215/75 aro 17,5, não

recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade, para ser usado em micro-

ônibus.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:00:47:861 HC PECAS S/A  R$ 115.000,00

19/12/2011 15:08:02:067 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 567,00

21/12/2011 11:31:36:463
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS

ACESSORIOS
 R$ 71.899,99

21/12/2011 13:05:59:461
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 98.000,00

13/12/2011 12:08:47:466
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 200.000,00

15/12/2011 15:30:50:879 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 90.000,00

20/12/2011 11:43:36:363 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 153.216,00

 Lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:03:04:508 HC PECAS S/A  R$ 26.000,00
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19/12/2011 15:22:54:516 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 161,00

20/12/2011 18:19:06:336 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 25.200,00

21/12/2011 13:10:59:169
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 28.000,00

13/12/2011 12:09:57:344
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 48.000,00

15/12/2011 15:32:10:327 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 20.000,00

20/12/2011 11:49:14:059 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 29.760,00

 Lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:03:04:508 HC PECAS S/A  R$ 18.000,00

19/12/2011 15:22:54:516 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 150,00

20/12/2011 18:19:06:336 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 12.000,00

21/12/2011 13:10:59:169
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 20.000,00

13/12/2011 12:09:57:344
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 30.000,00

20/12/2011 11:49:14:059 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 17.280,00

 Lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Valor

19/12/2011 18:03:04:508 HC PECAS S/A  R$ 8.500,00

19/12/2011 15:22:54:516 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 126,00

20/12/2011 18:19:06:336 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 8.000,00

13/12/2011 12:09:57:344
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 25.000,00

15/12/2011 15:32:10:327 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 8.000,00

20/12/2011 11:49:14:059 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 10.300,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram os seguintes os
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menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha 900x20.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:07:03:972 HC PECAS S/A  R$ 65,00

21/12/2011 16:06:39:154 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 69,00

 Lote (2) - Disco para tacógrafo diario, cada caixa contendo 100 unidades.

 Não foram localizadas lances para este lote.

 

 Lote (3) - Disco para tacógrafo semanal, cada caixa contendo 10 conjuntos com 07

unidades.

 Não foram localizadas lances para este lote.

 

 Lote (4) - Fita Diagrama 3000 A.

 Não foram localizadas lances para este lote.

 

 Lote (5) - Óleo lubrificante 5W 30 para motor a gasolina/alcool, anticorrosivo, antioxidante,

detergente, dispersante e antiespumante, unidade de 1 L.

 Não foram localizadas lances para este lote.

 

 Lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço, não

recauchutado,remodelado e/ou recontuído, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 205/70/ R 15.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:14:28:976 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 258,49

21/12/2011 16:09:33:095 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 258,50

21/12/2011 15:51:56:567 HC PECAS S/A  R$ 321,00

21/12/2011 15:30:45:202 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 380,00

21/12/2011 15:51:22:721
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 680,00

 Lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham modelo 900x20, 14 lonas, não

recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade, para ser usado em

caminhões.
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Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:33:03:201 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 799,00

21/12/2011 16:10:05:954 HC PECAS S/A  R$ 800,00

21/12/2011 15:50:07:974
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 1.900,00

 Lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de

ar, não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:07:44:569 HC PECAS S/A  R$ 600,00

21/12/2011 16:06:10:507 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 650,00

21/12/2011 15:49:32:260
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 899,90

 Lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:09:58:362
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 100,50

21/12/2011 16:06:23:606 HC PECAS S/A  R$ 102,00

21/12/2011 15:29:55:547
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS

ACESSORIOS
 R$ 121,99

21/12/2011 15:27:14:886 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 123,99

21/12/2011 15:26:26:372 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 125,00

21/12/2011 15:26:38:481 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 130,00

21/12/2011 15:48:46:157
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 230,00

 Lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham modelo 215/75 aro 17,5, não

recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade, para ser usado em micro-

ônibus.
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Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:02:03:593 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 514,00

21/12/2011 16:01:51:108
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 515,00

21/12/2011 16:01:13:615 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 520,00

21/12/2011 16:01:27:836
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS

ACESSORIOS
 R$ 548,99

21/12/2011 15:50:50:589 HC PECAS S/A  R$ 599,00

21/12/2011 15:48:19:156
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 890,00

21/12/2011 15:26:55:721 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 900,00

 Lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:16:11:093
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 137,98

21/12/2011 16:03:53:216 HC PECAS S/A  R$ 157,00

19/12/2011 15:22:54:516 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 161,00

21/12/2011 15:42:47:109 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 187,00

21/12/2011 15:27:50:851 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 190,00

21/12/2011 15:47:35:664
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 320,00

21/12/2011 15:20:11:528 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 16.608,00

 Lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 16:08:10:940
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA
 R$ 124,95
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21/12/2011 16:02:39:821 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 146,19

21/12/2011 15:55:02:794 HC PECAS S/A  R$ 165,00

21/12/2011 15:46:55:450
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 209,90

21/12/2011 15:33:51:712 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 210,00

21/12/2011 15:20:26:107 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 9.840,00

 Lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona poliester, talão arame aço,

borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar,

não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha de montagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/12/2011 15:55:36:886 HC PECAS S/A  R$ 115,00

21/12/2011 15:43:36:094 ATACADO DE PNEUS LTDA  R$ 123,00

21/12/2011 15:42:04:314 MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA  R$ 123,95

21/12/2011 15:37:21:567 PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME  R$ 124,00

21/12/2011 15:46:08:132
FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

DIVER
 R$ 280,00

21/12/2011 15:20:55:890 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA  R$ 6.517,50

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

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

e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

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

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 26/01/2012, às 15:19:11 horas, no lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha

900x20. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa HC PECAS S/A com o valor R$ 1.560,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:30:46 horas, no lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha

900x20. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:10:17

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:10:17 horas, no lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha

900x20. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 26/01/2012, às

15:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 26/01/2012, às 15:19:11 horas, no lote (1) - Câmara de ar nova de primeira linha

900x20. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No lote (2) - Disco para tacógrafo diario, cada caixa contendo 100 unidades. - não foram

encontradas propostas.

 

  No lote (3) - Disco para tacógrafo semanal, cada caixa contendo 10 conjuntos com 07

unidades. - não foram encontradas propostas.

 

  No lote (4) - Fita Diagrama 3000 A. - não foram encontradas propostas.

 

  No lote (5) - Óleo lubrificante 5W 30 para motor a gasolina/alcool, anticorrosivo,

antioxidante, detergente, dispersante e antiespumante, unidade de 1 L. - não foram

encontradas propostas.

 

  No dia 26/01/2012, às 15:23:09 horas, no lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, não recauchutado,remodelado e/ou recontuído,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 205/70/ R 15. - pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LAGB ACESSORIOS E

PECAS LTDA com o valor R$ 4.652,82.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:30:55 horas, no lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, não recauchutado,remodelado e/ou recontuído,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 205/70/ R 15. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:10:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:10:34 horas, no lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, não recauchutado,remodelado e/ou recontuído,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 205/70/ R 15. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. No dia 26/01/2012, às 15:23:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:23:09 horas, no lote (6) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, não recauchutado,remodelado e/ou recontuído,

borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo radial, 205/70/ R 15. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.
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  No dia 26/01/2012, às 15:25:56 horas, no lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 900x20, 14 lonas, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª

qualidade, para ser usado em caminhões. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME com o valor R$

43.146,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:38:31 horas, no lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 900x20, 14 lonas, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª

qualidade, para ser usado em caminhões. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 20/01/2012, às 09:10:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:10:49 horas, no lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 900x20, 14 lonas, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª

qualidade, para ser usado em caminhões. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 26/01/2012, às 15:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:25:56 horas, no lote (7) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 900x20, 14 lonas, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª

qualidade, para ser usado em caminhões. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 26/01/2012, às 15:27:23 horas, no lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa HC PECAS S/A com o valor R$ 10.800,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:31:52 horas, no lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:11:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:11:05 horas, no lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 26/01/2012, às 15:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 26/01/2012, às 15:27:23 horas, no lote (8) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta ressistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 750x16, 10 lonas, sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 30/01/2012, às 14:22:31 horas, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa HC PECAS S/A com o valor R$ 61.200,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:32:04 horas, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/01/2012, às 11:52:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 06/01/2012, às 11:52:47 horas, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA..

No dia 20/01/2012, às 09:11:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:11:22 horas, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 30/01/2012, às 14:22:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 30/01/2012, às 14:22:31 horas, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/70 R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
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  No dia 26/01/2012, às 15:32:03 horas, no lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 215/75 aro 17,5, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade,

para ser usado em micro-ônibus. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA com o valor R$

74.016,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:08:42 horas, no lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 215/75 aro 17,5, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade,

para ser usado em micro-ônibus. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:11:34 horas, no lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 215/75 aro 17,5, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade,

para ser usado em micro-ônibus. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 26/01/2012, às 15:32:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:32:03 horas, no lote (10) - Pneu radial, novo, de primeira linham

modelo 215/75 aro 17,5, não recauchutados, remodelados, e/ou reconstituído. 1ª qualidade,

para ser usado em micro-ônibus. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 26/01/2012, às 15:33:16 horas, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não

reconstituido, linha de montagem. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa HC PECAS S/A com o valor R$ 15.072,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:32:17 horas, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/01/2012, às 11:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 06/01/2012, às 11:53:35 horas, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA..
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No dia 20/01/2012, às 09:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:11:51 horas, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 26/01/2012, às 15:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:33:16 horas, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 26/01/2012, às 15:35:13 horas, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA com o valor R$

8.814,60.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:12:14 horas, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/01/2012, às 11:53:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 06/01/2012, às 11:53:48 horas, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA..

No dia 20/01/2012, às 09:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:12:09 horas, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
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No dia 26/01/2012, às 15:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:35:13 horas, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 26/01/2012, às 15:37:07 horas, no lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa HC PECAS S/A com o valor R$ 5.750,00.

 

  No dia 21/12/2011, às 16:32:31 horas, no lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:12:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:12:31 horas, no lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 26/01/2012, às 15:37:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 26/01/2012, às 15:37:07 horas, no lote (13) - Pneu para veículo automotivo, novo,

carcaça lona poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo

radial, 165/70/R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não,

reconstituido, linha de montagem. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 06/01/2012, às 11:52:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E

EXPORTADORA LTDA, no lote (9) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona

poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial, 175/70

R13, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido, linha

de montagem.. O motivo da desclassificação foi: Na analise da documentação constatou

que  a empresa apresentou junto a sua documentação a Certidão Negativa de Débito em

relação a tributos Municipais e  Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação
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Judicial exigida pelo subitens 9.4.6 e 9.5.1 do Edital, com validade expirada, sendo assim a

empresa foi INABILITADA.

 

  No dia 06/01/2012, às 11:53:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E

EXPORTADORA LTDA, no lote (11) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona

poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial,

185/70/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não reconstituido,

linha de montagem.. O motivo da desclassificação foi: Na analise da documentação

constatou que  a empresa apresentou junto a sua documentação a Certidão Negativa de

Débito em relação a tributos Municipais e  Certidão Negativa de Falência, Concordata ou

Recuperação Judicial exigida pelo subitens 9.4.6 e 9.5.1 do Edital, com validade expirada,

sendo assim a  empresa foi INABILITADA.

 

  No dia 06/01/2012, às 11:53:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E

EXPORTADORA LTDA, no lote (12) - Pneu para veículo automotivo, novo, carcaça lona

poliester, talão arame aço, borracha alta resistência e alta flexibilidade, tipo radial,

175/65/R14, 1° sem câmara de ar, não recauchutados, não remodelado e não, reconstituido,

linha de montagem.. O motivo da desclassificação foi: Na analise da documentação

constatou que  a empresa apresentou junto a sua documentação a Certidão Negativa de

Débito em relação a tributos Municipais e  Certidão Negativa de Falência, Concordata ou

Recuperação Judicial exigida pelo subitens 9.4.6 e 9.5.1 do Edital, com validade expirada,

sendo assim a  empresa foi INABILITADA.

 

  No dia 02/02/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA -

cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

 Encerrada a fase de negociação os autos foram enviados ao órgão de origem para

apreciação e manifestação quanto ao valor ofertado para o lote 08 que ficou acima do

estimado, e após realizada novas cotações para o lote, constatou-se que o preço ofertado

se encontra compatível com o preço de mercado, conforme Despachos n.°(s) 024/2012-

DVCCS e 0295/2012  Gabinete  Divisão de Expediente fl.(s) 294 e 295 dos autos. Portanto,

concluídos os procedimentos, a Pregoeira adjudica os lotes as empresas vencedoras.

 

  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.



Página 16

 

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

HC PECAS S/A

MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS ACESSORIOS

LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVER

ATACADO DE PNEUS LTDA

PNEUS PERIMETRAL LTDA - ME


