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VALEC

Qualic8deTotal

Ata da sess~o de recebimentodos Envelopescontendo os Documentosde
Habilit~~o e as Propostasde Pr~os, com aberbJrados envelopescontendoos
Documentosde Habili~o

e Propostade Pr~s,

para Permissio de uso de

areas situadas no Patio de Integr~ao Multimodal da F8"rovia Norte Sui,
localizadono Municipiode Araguaina no Estadode Tocantins,de que trata 0
Edital de Concorrincia n.o 00312007,Processo n.o 126106.

Aos quinze dias do mes de maio de 2007, no SAN, Quadra 03, Bloco "A8, no Auditorio do 3° Andar, Asa
Norte em Brasilia-OF, reuniu-se a Comissao Permanente de Licitac;aes, presidida par Cleilson Gadelha
Queiroz e composta
Alberto

pelos membros,

do Nascimento

Wagner Antunes Ayres, Augusto

Cezar Alves de Pinho, Jose

e Danilo Ferreira Martins, todos design ados pels Portaria no 092/2006, do Sr.

Oiretor-Presidente da VALEC, que acompanha 0 processo para apurac;ao da Lici1a~o objeto do Edital de
Concorrencia

n.o 003/2007. As 10:00 horas 0 Sr. Presidente declarou aberta a sessao convidando os

licitantes a assinarem a lists de presen~.

RENOVA ENERGIA - LOTE

5;

Compareceram as seguintes empresas para os seguintes lotes:

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

-

LOTE 04; GLOBAL

- LOTE 09; BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS(RODO POSTa
COTRJL AGROPECuARIA LTDA - LOTE 07. Em seguida foram abertos os

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEL LTDA

-

ELDORADO)

LOTE 10;

envelopes de no 01

contendoos Documentos de Habilita~o,

que foram rubricados pelos membros da

Comissao Permanente de LicitayOes e pelos Licitantes presentes. As 10:30 hs 0 Sr Presidente suspendeu
a sessao para analise dos Oocumentos de Habilitac;ao fincando em seu poder os envelopes de no 02
contendo

as propostas de pre~s,

que foram rubricados peta comissao e pelos licitantes presentes,

marcando 0 retorno da sessao para as 15:00hs. As 15:00 hs perante os ficitantes presentes, 0 Sr.
Presidente

comunicou

que todas as empresas

foram consideradas habilitadas confonne relat6rios

apresentados. Consultados, os licitantes concordaram expressamente em abrir mao de recursos contra a
rase de Habilitac;ao conforme determina 0 art 109 da Lei 8.666/93. Em seguida 0 Sr presidente solicitou
que os licitantes veriflCassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas de pre~os que foram abertas
e lidas em voz alta 0 nome da licitante e os pre~s

ofertados: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA -

- LOTE

5

R$ 146.118,00 (cento e quarenta e seis mil cento e dezoito reais); COTRIL AGROPECUARIALTDA

-

LOTE 04 R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos

LOTE 07 R$ 68.456,25

(sessenta

e

reais); RENOVA ENERGIA

oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco

centavos); GLOBAL DISTRIBUIDORADE COMBUSTlvEL LTDA

-

LOTE 09 R$ 70.000,00 (setenta

-

rea is); BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS(RODO POSTa ELDORADO)
(sessenta

e seis

considerados

mil e quinhentos

desertos.

mil

LOTE 10 R$ 66.500,00

rea is). Os demais rates quais sejam 01, 02, 06, 08 foram

Em segu;da as propostas foram rubricadas

pelos membros da Comissao e
~

4.

.J)r

J~
"""""

disponibilizadas

para vistas

e rubrica dos Licitantes

presentes.

As propostas

ora abertas

foram

examinadas quanta ao atendimento das condic;aes estabelecidas no edital, onde ficou constatado que as
mesmas atenderam ao estabelecido

no Edital nO003/2007. Como 0 tipo da presente licitac;ao e 0 de

major oferta, e com base nos prec;os apresentados todos atenderam ao minimo exigido par late, onde a
Comissao Permanente de Licitac;aes decJarou vencedoras do certame as seguintes empresas: LaTE 04

-

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA apresentando
0 valor globalde: R$ 147.800,00 (cento e quarenta

e sete mil e oitocentos reais); LOTE 5 RENOVA ENERGIA apresentando 0 valor global de R$146.118,OO
(cento

quarenta e seis mil cento e dezoito reais);

e

-

LOTE 07 COTRJL AGROPECUARIA LTDA

apresentando0 valor globalde R$ 68.456,25 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e

vinte cinco centavos);

LOTE 09 GLOBAL

DISTRIBUIDORA

DE COMBUSTivEL

L TDA apresentando 0 valor

global de R$ 70.000,00 (setenta mil rea is}; LOTE 10 BEATRIZ TEIXEJRA LACERDA CAMPOS(RODO POSTa

ELDORADO)
apresentando
0 valorglobalde R$ 66.500,00(sessenta e seis mil e quinhentos reais). Ap6s
divulgac;aodo resultado e com base no Art. 109 da Lei 8.666/93, foram consultadosos prepostos
presentesque concordaramexpressamenteem abrir mao de recursoscontra0 resultadofinal. Franqueou
a palavraaos licitantesque deJadeclinaram.Nada rnais havendoa tratar, declarouencerradaa sessao.
as 16:10 hs, lavrandoa presenteAta que, depois de lida em voz alia e achada em conforme, vai par
todos assinada
Brasil If;~~

de 2007
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