
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / Nº Processo: 003.149/2017)

 

     Às 09:05:11 horas do dia 27/06/2017 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003.149/2017 -

2017/001/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE PNEUS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL,

CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU

REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI,

GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO

POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.

Lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:39:11:595 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00

25/06/2017 19:50:22:982 RICOM PNEUS LTDA  R$ 188,00

26/06/2017 16:53:58:660 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 91.031,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:39:11:595 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 500.000,00

27/06/2017 09:16:48:189 RICOM PNEUS LTDA  R$ 295,00

26/06/2017 16:53:58:660 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 545.055,00

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 121.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO.

Lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

26/06/2017 16:39:11:595 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000,00

27/06/2017 09:17:16:493 RICOM PNEUS LTDA  R$ 280,00

26/06/2017 16:53:58:660 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 15.573,00

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:39:11:595 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000,00

27/06/2017 09:17:34:437 RICOM PNEUS LTDA  R$ 630,00

26/06/2017 16:53:58:660 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 32.277,00

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:39:11:595 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00

27/06/2017 09:17:51:578 RICOM PNEUS LTDA  R$ 650,00

26/06/2017 16:53:58:660 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 84.710,45

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:40:25:207 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00

27/06/2017 09:18:09:723 RICOM PNEUS LTDA  R$ 550,00

26/06/2017 16:57:37:531 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 57.357,80

26/06/2017 19:51:11:828 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 12.000,00
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aprovação do INMETRO.

Lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL,

CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU

REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI,

GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO

POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO.

Lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:40:25:207 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00

27/06/2017 09:18:22:306 RICOM PNEUS LTDA  R$ 650,00

26/06/2017 16:57:37:531 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 55.665,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2017 16:40:25:207 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00

27/06/2017 09:18:39:011 RICOM PNEUS LTDA  R$ 790,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2017 19:50:22:982 RICOM PNEUS LTDA  R$ 188,00

27/06/2017 09:20:11:019 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 18.894,34

27/06/2017 09:20:08:936 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 18.895,34

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:26:24:606 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 120.976,84

27/06/2017 09:26:21:295 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 120.977,84

27/06/2017 09:23:21:428 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 120.980,00
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padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo

possuir selo de aprovação do INMETRO.

Lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO.

Lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:29:11:074 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.987,84

27/06/2017 09:29:06:817 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 3.987,86

27/06/2017 09:27:34:942 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 3.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:32:33:575 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 6.997,78

27/06/2017 09:32:29:341 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 6.998,78

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 7.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:35:06:786 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 19.995,84

27/06/2017 09:35:04:565 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 19.997,84

26/06/2017 19:47:10:214 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:36:19:086 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 11.999,72

27/06/2017 09:36:14:866 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 11.999,74

26/06/2017 19:51:11:828 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA
LTDA. M  R$ 12.000,00
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aprovação do INMETRO.

Lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo

INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com

padrão de qualidade similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO.

 

    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 27/06/2017, às 09:23:51 horas, no lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO

AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO

NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM

PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE

QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 09:48:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 09:48:57 horas, no lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO

AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO

NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM

PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE

QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO. -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: RICOM PNEUS LTDA. No

dia 27/06/2017, às 13:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 13:21:47 horas, no lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO

AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO

NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2017 09:41:35:792 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP  R$ 49.978,74

27/06/2017 09:41:32:688 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 49.978,76

Data-Hora Fornecedor Lance

26/06/2017 16:40:25:207 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 50.000,00
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PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE

QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO. -  a

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

A empresa foi declarada vencedora, tendo em vista que ofertou o melhor preço, que está

abaixo do estimado no processo. No dia 03/07/2017, às 15:16:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:14 horas, no lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO

AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO

NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM

PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE

QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO. -  a

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

empresa ofertou o melhor lance, bem como apresentou toda documentação de habilitação

atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:14 horas, no lote (1) - PNEU 175/70 R13 VEICULO

AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO, PRODUTO

NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM CÂMARA, COM

PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU DE

QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa E CAETANO

DA SILVA AUTOPECAS - EPP com o valor R$ 18.894,20.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:29:58 horas, no lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2017, às

13:23:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 13:23:58 horas, no lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

foi o seguinte: A empresa apresentou a melhor proposta, que está abaixo do estimado no

processo. No dia 03/07/2017, às 15:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:29 horas, no lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo
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automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

seguinte: A empresa ofertou o melhor lance, bem como apresentou toda documentação de

habilitação atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:29 horas, no lote (2) - Pneu 175-70 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

empresa E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP com o valor R$ 120.976,80.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:33:19 horas, no lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/06/2017, às

08:54:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2017, às 08:54:19 horas, no lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

foi o seguinte: A empresa apresentou contraproposta, efetuando renegociação, sendo

assim, apresentou o melhor valor dentro do estimado no processo. No dia 03/07/2017, às

13:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 13:53:25 horas, no lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

seguinte: A empresa ofertou o melhor valor e apresentou a documentação completa de

habilitação, atendendo ao edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 13:53:25 horas, no lote (3) - Pneu 185-65 R14. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado
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e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

empresa LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$

3.499,92.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:39:20 horas, no lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2017, às

13:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 13:25:25 horas, no lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

foi o seguinte: A empresa ofertou o melhor valor, que está abaixo do estimado no processo.

No dia 03/07/2017, às 15:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:51 horas, no lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

seguinte: A empresa ofertou o melhor lance, bem como apresentou toda documentação de

habilitação atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 15:16:51 horas, no lote (4) - Pneu 225-70 R15. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

empresa E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP com o valor R$ 6.997,68.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:39:27 horas, no lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do
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INMETRO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/06/2017, às

08:56:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2017, às 08:56:00 horas, no lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

foi o seguinte: A empresa apresentou contraproposta, efetuando renegociação, desta forma,

apresentou o melhor valor dentro do estimado no processo. No dia 03/07/2017, às 13:53:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 13:53:11 horas, no lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

seguinte: A empresa ofertou o melhor valor e apresentou a documentação completa de

habilitação, atendendo ao edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 13:53:11 horas, no lote (5) - Pneu 255-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear,

Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de aprovação do

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

empresa LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$

17.600,00.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:39:51 horas, no lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/06/2017, às 08:57:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2017, às 08:57:14 horas, no lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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A empresa apresentou a melhor proposta, cujo valor esta abaixo do estimado no processo.

No dia 03/07/2017, às 13:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 13:52:54 horas, no lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

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

empresa ofertou o melhor valor e apresentou a documentação completa de habilitação,

atendendo ao edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 13:52:54 horas, no lote (6) - Pneu 205-75 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 11.999,68.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:45:29 horas, no lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 13:27:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 13:27:56 horas, no lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

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

A empresa enviou contraproposta reduzindo o valor do lote para o estimado do processo,

sendo portanto declarada vencedora. No dia 03/07/2017, às 15:17:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 15:17:11 horas, no lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

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

empresa ofertou o melhor lance, bem como apresentou toda documentação de habilitação
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atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 15:17:11 horas, no lote (7) - Pneu 245-70 R16. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa E CAETANO

DA SILVA AUTOPECAS - EPP com o valor R$ 15.554,00.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:47:12 horas, no lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/06/2017, às 08:59:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/06/2017, às 08:59:28 horas, no lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

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

A empresa apresentou contraproposta, renegociando o valor, desta forma, apresentou o

melhor valor dentro do estimado no processo. No dia 03/07/2017, às 13:52:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 13:52:24 horas, no lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  a

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

empresa ofertou o melhor valor e apresentou a documentação completa de habilitação,

atendendo ao edital.

 

    No dia 03/07/2017, às 13:52:24 horas, no lote (8) - Pneu 215-75 R17. Pneu veículo

automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado

e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade similar a Pirelli,

Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do INMETRO. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LUKAUTO -

COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 18.999,86.
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    No dia 27/06/2017, às 09:16:48 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (2) - Pneu 175-70

R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois

manifestamente houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item

e não ao lote. Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse

momento confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:17:16 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (3) - Pneu 185-65

R14. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois

manifestamente houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item

e não ao lote. Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse

momento confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:17:34 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (4) - Pneu 225-70

R15. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois

manifestamente houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item

e não ao lote. Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse

momento confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:17:51 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (5) - Pneu 255-70

R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar, devendo possuir selo de

aprovação do INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois

manifestamente houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item

e não ao lote. Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse

momento confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.
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    No dia 27/06/2017, às 09:18:09 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (6) - Pneu 205-75

R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois manifestamente

houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item e não ao lote.

Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse momento

confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:18:22 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (7) - Pneu 245-70

R16. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois manifestamente

houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item e não ao lote.

Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse momento

confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:18:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou a proposta do fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (8) - Pneu 215-75

R17. Pneu veículo automotivo, Construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo,

não recondicionado e / ou remanufaturado. Tipo sem câmara, com padrão de qualidade

similar a Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, devendo possuir selo de aprovação do

INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada, pois manifestamente

houve erro da licitante ao registrar a proposta, pois o valor refere-se a item e não ao lote.

Registra-se também que a licitante entrou em contato telefônico nesse momento

confirmando o erro e solicitando sua desclassificação.

 

    No dia 27/06/2017, às 09:48:57 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - RICOM PNEUS LTDA, no lote (1) - PNEU 175/70 R13

VEICULO AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO IMETRO,

PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. TIPO SEM

CÂMARA, COM PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,

MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, DEVENDO POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO

DO IMETRO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, pois ocorreu

erro no registro da proposta, uma vez que manifestamente o valor proposto refere-se a item

e não ao Lote.
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    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

MAIZA FERNANDES BOMFIM

Autoridade Competente

 

THAYLA CARRILIO PINHEIRO

Membro Equipe Apoio

 

LILIAN MIRANDOLA DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.961.171/0001-99 CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA. M

20.963.671/0001-65 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS - EPP

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

20.136.019/0001-77 RICOM PNEUS LTDA
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