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Pregão/Concorrência Eletrônica

929146.292022 .11635 .4428 .1095865260

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00029/2022

Às 08:31 horas do dia 20 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
056/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de bombas peristálticas, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Bomba peristáltica / peças e acessórios
Descrição Complementar: Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Tipo: Monocanal/Multicanal , Vazão: 0,85-861ml/Min E
Multicanal 0,005-364 Ml ML/MIN, Temperatura Operação: 3-31ºc A 80% ; 32-40ºc Até 50% °C, Tensão: 115 V, Frequência:
50/60 HZ, Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em , Características Adicionais: Fluxo De Bombeamento
+Ou-5%, Faixa De Velocidade
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.919,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PROMINENT BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 25.652,0000 .

Histórico
Item: 1 - Bomba peristáltica / peças e acessórios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.174.803/0001-77 MARB DO BRASIL

COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA

Sim Sim 2 R$ 14.746,8900 R$ 29.493,7800 19/09/2022
11:42:01

Marca: MHP 10 
Fabricante: Marb do Brasil 
Modelo / Versão: MHP10 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA INDUSTRIAL MARB MHP10/3 COM
PAINEL DE CONTROLE COMPLETO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.695.651/0001-09 KEILA JUNIA
JACINTO SILVA

Sim Sim 2 R$ 18.955,0000 R$ 37.910,0000 16/09/2022
13:44:41

Marca: ProMinent 
Fabricante: ProMinent 
Modelo / Versão: DULCO flex Control - DFXa 730 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bomba peristaltica DULCO flex Control - DFXa 730 ProMinent 
Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 18.959,0000 R$ 37.918,0000 15/09/2022
09:55:41

Marca: Solab 
Fabricante: Solab 
Modelo / Versão: SL-64/1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-64/1 Marca: Solab – Bomba peristáltica – Características:
Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na
precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima
de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico
de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluídos. Display
colorido de, no mínimo, 3’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova,
que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de
ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção
simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de
conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote
para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça
para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para
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compatibilidade química com o fluído a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por
acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em
lubrificante. Alimentação 110 ou 220V Monofásico (especificar no pedido). Proteção IP66. Procedência: Nacional.
Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 36 meses contra defeitos de fabricação. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL
LTDA

Não Não 2 R$ 18.959,0000 R$ 37.918,0000 16/09/2022
15:34:16

Marca: ProMinent 
Fabricante: ProMinent 
Modelo / Versão: Dulco Flex Control DFXa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A bomba dosadora peristáltica dosa de forma contínua e confiável. O
controle sofisticado oferece uma dosagem exata e contínua de 6 ml/h até 65 L/h, com precisão +/-2% e Turndown ratio:
3000:1. O cabeçote permite uma mudança rápida e prática da mangueira. A tela de 3 polegadas, interface intuitiva e
botão Click-Wheel torna fácil sua operação. Pode dosar com precisão produtos com viscosidade de até 200.000 mPas.
Possui 3 entradas e saídas configuráveis de fábrica e opções de controle analógico externo, CANopen, PROFIBUS,
MODBUS e PROFINET. - GARANTIA DE 3 ANOS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.327.628/0001-76 MONICA ALMEIDA
CAMPOS PEREIRA
CANDIDO

Sim Sim 2 R$ 18.959,0000 R$ 37.918,0000 19/09/2022
16:45:18

Marca: Prominent 
Fabricante: Prominent 
Modelo / Versão: DFXAEU0730SPTR0100UAC530 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de
válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões
de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no
mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme
e recuperação remota de fluídos. Display colorido de, no mínimo, 3’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear
(praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente
selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura
para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display
através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em
tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart.
Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a
base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluído a ser bombeado ou mangueira
fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da
mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66.
Garantia de mínima de 3 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.609.391/0001-58 AMAIS
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 18.959,0000 R$ 37.918,0000 19/09/2022
17:57:46

Marca: IND. COM. BOMBAS 
Fabricante: IND. COM. BOMBAS 
Modelo / Versão: IND. COM. BOMBAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de
válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões
de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no
mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme
e recuperação remota de fluídos.. Display colorido de, no mínimo, 3’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear
(praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente
selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura
para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display
através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em
tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart.
Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a
base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluído a ser bombeado ou mangueira
fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da
mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66.
Garantia de mínima de 3 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI
LICITACOES LTDA

Sim Sim 2 R$ 30.000,0000 R$ 60.000,0000 19/09/2022
23:04:33

Marca: Watson-Marlow 
Fabricante: Watson-Marlow 
Modelo / Versão: Bomba peristáltica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de
válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões
de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no
mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme
e recuperação remota de fluídos. Display colorido de, no mínimo, 3’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear
(praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente
selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura
para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display
através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em
tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart.
Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a
base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluído a ser bombeado ou mangueira
fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da
mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66.
Garantia de mínima de 3 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

46.113.198/0001-10 FACILITA
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 400.000,0000 R$ 800.000,0000 19/09/2022
17:45:35
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Marca: FLEXOHELP 
Fabricante: FLEXOHELP 
Modelo / Versão: bomba peristaltica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de
válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões
de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no
mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme
e recuperação remota de fluídos. Display colorido de, no mínimo, 3’’ em língua portuguesa. Vazão precisa, linear
(praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente
selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção oucabeçote que possibilita abertura
para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display
através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em
tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart.
Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a
base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluído a ser bombeado ou mangueira
fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da
mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66.
Garantia de mínima de 3 anos. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 800.000,0000 46.113.198/0001-10 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 60.000,0000 34.133.591/0001-97 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.918,0000 11.232.743/0001-03 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.918,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.918,0000 21.327.628/0001-76 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.918,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.910,0000 18.695.651/0001-09 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 29.493,7800 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:31:00:427
R$ 37.900,0000 11.232.743/0001-03 20/09/2022 08:40:03:583
R$ 29.480,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:41:29:790
R$ 42.700,0000 34.133.591/0001-97 20/09/2022 08:42:32:947
R$ 37.899,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:43:09:867
R$ 29.380,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:43:47:223
R$ 27.989,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:44:03:873
R$ 27.970,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:44:32:207
R$ 37.890,0000 11.232.743/0001-03 20/09/2022 08:45:13:183
R$ 26.540,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:45:19:177
R$ 37.800,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:46:06:810
R$ 26.530,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:46:31:183
R$ 26.520,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:47:28:510
R$ 26.500,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:48:52:640
R$ 26.490,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:49:35:733
R$ 26.400,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:49:53:823
R$ 26.000,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:50:14:543
R$ 25.990,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:50:29:790
R$ 25.800,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:50:36:710
R$ 25.790,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:50:57:133
R$ 25.500,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:51:18:637
R$ 25.400,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:52:30:233
R$ 25.300,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:52:40:433
R$ 25.200,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:54:03:493
R$ 25.000,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:54:18:730
R$ 24.990,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:55:30:553
R$ 25.652,0000 38.875.381/0001-25 20/09/2022 08:57:19:730
R$ 24.590,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:57:21:057
R$ 24.580,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 08:58:28:550
R$ 24.550,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 08:59:51:463
R$ 24.540,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:01:09:950
R$ 24.500,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:01:28:987
R$ 24.490,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:02:17:433
R$ 24.300,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:03:34:203
R$ 24.250,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:03:45:867
R$ 24.150,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:04:12:847
R$ 24.100,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:04:25:120
R$ 24.000,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:06:23:873
R$ 23.900,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:06:33:323
R$ 23.500,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:06:59:650
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R$ 23.490,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:07:17:027
R$ 23.300,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:08:12:413
R$ 23.250,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:08:37:050
R$ 23.190,0000 08.609.391/0001-58 20/09/2022 09:09:52:160
R$ 23.150,0000 14.174.803/0001-77 20/09/2022 09:10:00:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

20/09/2022
08:33:15 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 20/09/2022
08:37:00 Item aberto para lances.

Encerramento 20/09/2022
09:12:01 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

20/09/2022
09:12:01 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

20/09/2022
09:32:04

Recusa da proposta. Fornecedor: MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
14.174.803/0001-77, pelo melhor lance de R$ 23.150,0000. Motivo: Consultando documentação anexa,
em especial a proposta técnica comercial, verifiquei que o equipamento ofertado não atende as seguintes
especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3
anos.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
09:44:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08.609.391/0001-58.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
11:12:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58.

Recusa de
proposta

20/09/2022
13:12:49

Recusa da proposta. Fornecedor: AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58,
pelo melhor lance de R$ 23.190,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as seguintes
especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Conforme descrito no chat, ainda existem
outras características que não foram plenamente esclarecidas.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
13:41:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-
25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
13:51:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
38.875.381/0001-25.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
14:07:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-
25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/09/2022
14:12:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
38.875.381/0001-25.

Aceite de
proposta

20/09/2022
14:17:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25,
pelo melhor lance de R$ 25.652,0000.

Habilitação de
fornecedor

20/09/2022
15:14:21

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 25.652,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/09/2022
08:31:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos.

Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 20/09/2022

08:32:54
SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº. 029/2022. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela

participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de instantes, o Sistema estará
aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, tendo em
vista a possibilidade de diligencias e/ou complementações necessárias ao bom andamento

do certame.
Pregoeiro 20/09/2022

08:33:23
SENHORES LICITANTES: Há propostas cadastradas acima do valor máximo aceitável por

esta Administração. Informamos que somente será homologado o valor menor que o
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referenciado no edital.
Pregoeiro 20/09/2022

08:33:40
SENHORES LICITANTES: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema 20/09/2022

08:36:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 20/09/2022

08:36:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 20/09/2022

08:37:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 20/09/2022
08:37:04

SENHORES LICITANTES: O item está aberto para lances. Ofertem seus melhores preços!
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado primeiro.
Pregoeiro 20/09/2022

08:38:45
Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

Sistema 20/09/2022
09:12:01

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/09/2022
09:12:14

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 20/09/2022
09:13:46

Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Prezado licitante, nas mesmas
condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?

Pregoeiro 20/09/2022
09:17:17

Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Prezado Licitante, solicito que
atenda as solicitações com celeridade.

14.174.803/0001-
77

20/09/2022
09:18:52

Bom dia! essa é nossa melhor oferta

Pregoeiro 20/09/2022
09:20:44

Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Agradeço pelo retorno.

Pregoeiro 20/09/2022
09:21:00

Passaremos a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro 20/09/2022
09:32:30

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado licitante, nas mesmas condições do Edital,
existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?

Pregoeiro 20/09/2022
09:33:12

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - da mesma forma, solicito que atenda as solicitações
com celeridade.

08.609.391/0001-
58

20/09/2022
09:35:18

Bom dia! Sr Pregoeiro estamos verificando já lhe dou um retorno

08.609.391/0001-
58

20/09/2022
09:37:43

Infelizmente já estamos em nossa melhor oferta

Pregoeiro 20/09/2022
09:40:02

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Agradeço pelo retorno. Passarei a análise da
aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do

Decreto n.º 10.024/2019.
08.609.391/0001-

58
20/09/2022
09:43:17

Senhores informamos que trabalhamos com material similar, Nosso modelo é somente de
110V. Garantia de mínima de 6 MESES.

Sistema 20/09/2022
09:44:39

Senhor fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 20/09/2022
09:44:53

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado Licitante, conforme disposto no item 8.6 do
Edital, solicito que encaminhe, documentos que contenham as características do material

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. O prazo de envio é

de 2 (duas) horas.
Sistema 20/09/2022

11:12:09
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

08.609.391/0001-58, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/09/2022

11:20:19
Passarei a análise da documentação enviada.

Pregoeiro 20/09/2022
11:27:55

SENHORES LICITANTES: Entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de
eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço.

Pregoeiro 20/09/2022
13:00:01

SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Retomaremos os procedimentos para a continuidade do
certame.

Pregoeiro 20/09/2022
13:05:11

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado licitante, não encontrei algumas
informações relevantes no material enviado, como grau de proteção IP, pressão máxima
suportada e dimensões do display. Contudo não solicitarei mais documentos em razão de
vossa afirmação anterior onde diz: "Senhores informamos que trabalhamos com material

similar, Nosso modelo é somente de 110V...
Pregoeiro 20/09/2022

13:05:20
Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Garantia de mínima de 6 MESES."

Pregoeiro 20/09/2022
13:08:27

Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - As especificações do Edital dizem que o
equipamento deve possuir alimentação 110/220V, ou seja bivolt. Como o equipamento

ofertado não atende a esta especificação, não vejo motivo para solicitar outros documentos
uma vez que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devo seguir

estritamente as regras editalícias.
Pregoeiro 20/09/2022

13:13:33
Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a

possibilidade da oferta de melhor proposta?
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38.875.381/0001-
25

20/09/2022
13:14:31

Sr. pregoeiro, estamos na nossa melhor oferta.

Pregoeiro 20/09/2022
13:15:43

Para PROMINENT BRASIL LTDA - Não conseguiria, pelo menos, diminuir ao valor global de
R$ 25.000,00?

38.875.381/0001-
25

20/09/2022
13:16:19

Um momento.

38.875.381/0001-
25

20/09/2022
13:18:07

Infelizmente não conseguimos, estamos na melhor oferta.

Pregoeiro 20/09/2022
13:22:05

Para PROMINENT BRASIL LTDA - Agradeço pelo retorno. Passarei a análise da aceitabilidade
da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do

Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro 20/09/2022

13:29:22
Senhores Licitantes, atendendo a pedido de representante da empresa MARB do Brasil Ltda,

realizado por telefone, vou inserir aqui no chat o motivo da desclassificação da empresa
Pregoeiro 20/09/2022

13:30:15
Motivo da Recusa/Inabilitação: Consultando documentação anexa, em especial a proposta

técnica comercial, verifiquei que o equipamento ofertado não atende as seguintes
especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de

mínima de 3 anos.
Sistema 20/09/2022

13:41:28
Senhor fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 20/09/2022

13:41:39
Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado Licitante, não encontrei na documentação anexada

a informação que diz respeito ao tipo de proteção. O Edital prevê IP66. Solicito que
encaminhe documento que contenha a informação.

Pregoeiro 20/09/2022
13:42:34

Para PROMINENT BRASIL LTDA - O prazo é de 2 horas a partir da convocação.

38.875.381/0001-
25

20/09/2022
13:46:54

Um momento.

38.875.381/0001-
25

20/09/2022
13:48:14

Sr. pregoeiro, irei anexar o manual do equipamento, consta a proteção na página 105

Sistema 20/09/2022
13:51:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/09/2022
14:07:16

Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado Licitante, não encontrei na documentação juntada
a comprovação. Tendo em vista que o prazo não se esgotou, abrirei novamente a
convocação para que anexe documento que comprove o solicitado anteriormente.

Sistema 20/09/2022
14:07:29

Senhor fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

38.875.381/0001-
25

20/09/2022
14:09:48

Sr. pregoeiro, poderia abrir novamente para anexar outro documento.

Sistema 20/09/2022
14:12:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/09/2022
14:18:59

SENHORES LICITANTES: Antes de passar a fase de habilitação, preciso suspender a sessão
por 30 minutos para resolução de problemas de conexão que estou enfrentando.

Pregoeiro 20/09/2022
14:59:43

Senhores licitantes, retomaremos a sessão. Peço desculpas pelo transtorno.

Pregoeiro 20/09/2022
15:14:08

Informo que verifiquei a documentação da empresa PROMINENT BRASIL LTDA e, de acordo
com aquilo que se pede no Edital, não encontrei nenhum impedimento à habilitação. Sendo

assim, habilitarei a empresa.
Sistema 20/09/2022

15:14:21
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 20/09/2022

15:16:45
Antes de fechar o prazo para intenção de recursos, acho importante informar que a proposta

readequada já foi anexada pela empresa. Motivo pelo qual julgo desnecessário solicitar
novamente o envio do documento.

Pregoeiro 20/09/2022
15:17:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2022 às 15:48:00.

Pregoeiro 20/09/2022
15:17:20

SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a
manifestação de interesse em interpor recurso.

Pregoeiro 20/09/2022
15:49:34

SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso.
Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está

a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações e Materiais.
Pregoeiro 20/09/2022

15:49:48
Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no presente certame, bem como

pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste
Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/09/2022
10:12:29

Abertura da sessão
pública

20/09/2022
08:31:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

20/09/2022
08:36:00 Etapa de análise de propostas encerrada.
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Julgamento de
propostas

20/09/2022
09:12:14 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

20/09/2022
14:20:00

Previsão de reabertura: 20/09/2022 14:50:00; Suspensão Administrativa para tentar resolver
problemas de conexão da internet.

Reativação 20/09/2022
14:58:41

Abertura do prazo 20/09/2022
15:14:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

20/09/2022
15:17:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2022 às 15:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:50 horas do dia 20 de setembro de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ADALBERTO LUIZ DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio
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