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- ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO -
          Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0074-2015 do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI.

NOME DO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAÇÃO:

LOCAL: www.bll.org.br

0074-2015 / 1188/2015

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS Iniciado em 10/12/2015 09:00 e finalizado em 21/12/2015 09:00
21 de Dezembro de 2015 às 10:00

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: LAURECI TERESINHA DOS SANTOS
OBJETO: Aquisição de TENDAS SANFONADAS, em atendimento aos feirantes do Município de

Cabixi/RO.

          Aos 21 dias do mês de dezembro de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) LAURECI TERESINHA DOS SANTOS do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI para
proceder a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que as 09:00 horas do dia 10/12/15 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 000001 CANCELADO
Aquisição de TENDAS SANFONADAS, em atendimento aos feirantes do Município de Cabixi/RO.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

ITEM 1. Tendas para FEIRA, medindo 3x3 mts, por 2mts de altura, Sanfonadas fabricadas em estrutura metalons, galvanizadas em aço,
anti-ferrugem. Lona: Em NYLON 600 impermeável, anti-fungos, anti-chamas, anti-mofo, com Black-out. Devendo a lona ter duração mínima de 24
meses, apresentar reforços nos pontos de maior tensão. Cores a escolher.Ferragem: Fabricada com metalons e oblongo, com medidas mínimas de:
20cmx20cm/25cmx25cm/30cmx30cm, e oblongo na medida 18cmx30cm, e material na 18# e 20#. Garantia de fabrica de 01 (um) ano.
Acompanhada do manual de montagem. Und 20

UNIDADE QUANTIDADE PREÇOMARCA / MODELO
LOTE 1 0,00

LICITANTES INABILITADOS
LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA MELHOR LANCE

JAN CHARLES RUECKERT - EPP 05.011.908/0001-14 20/12/15 20:23:07 24.000,00 0,00ME1
Desclassificado por não haver interesse, em negociar no valor da média, estimada pela COMOSP.

DIRCEU LONGO E CIA LTDA - EPP 92.823.764/0001-03 21/12/15 08:37:00 18.000,00 0,00ME2
Por  apresentar carta proposta divergente  de acordo com o lote solicitado conforme item 6.8.3 do edital

COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 26.674.747/0001-19 21/12/15 08:37:43 12.320,00 0,00ME3
Desclassificado por não ceitar nossa negociação no valor de nossa média.

AVELINA MUNDIM CUNHA - ME 20.766.320/0001-64 21/12/15 08:44:46 100.000,00 0,00ME4
Por não apresentar Marca/modelo na carta proposta conforme item 6.8.3 e 6.11. do edital

LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 07.488.946/0001-98 21/12/15 08:45:43 70.000,00 0,00ME5
Por não apresentar ficha técnica de acordo com o item 6.1 e anexo II do edital.

          Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos dos
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(são) parte integrante da presente ata.
          Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos.

LAURECI TERESINHA DOS SANTOS


