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Pregão Eletrônico

929146.142022 .6740 .4321 .15807

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2022 (SRP)

 
Às 08:31 horas do dia 05 de maio 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 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 025/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de policloreto de
alumínio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 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: Clarificante
Descrição Complementar: Clarificante Composição: Policloreto De Alumíno , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação:
Piscina
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,2100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NHEEL QUIMICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3,2100 e a quantidade de 50.000 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Clarificante

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

47.003.579/0001-00 NHEEL
QUIMICA
LTDA

Não Não 50.000 R$ 3,2100 R$ 160.500,0000 03/05/2022
14:30:30

Marca: PACFLOC 120HX 
Fabricante: BAUMINAS 
Modelo / Versão: PACFLOC 120HX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Policloreto de alumínio concentrado - PAC 12, para
clarificação da água bruta. Características físico-químicas: • Forma física: líquido; • Cor: âmbar; MARCA:
PACFLOC 120HX - BAUMINAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Declaramos que concordamos com todos
os itens do presente edital. • pH (solução 10%) a 25ºc: 3,0 a 5,0; • Densidade a 25ºc: 1,28 + ou -
0,05g/cm3, • Concentração: 12% 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

* 38.322.156/0001-61 FARO
AMBIENTAL
COMERCIO
DE
PRODUTOS
PARA
PISCINA
LTDA

Sim Sim 5.000 R$ 30,0000 R$ 150.000,0000 25/04/2022
15:34:56

Marca: Crystal Water 
Fabricante: Faro Ambiental 
Modelo / Versão: limpador de piscina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clarificante, composição: solução de cloridróxido, aspecto
físico: líquido, aplicação: piscina 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30,0000 38.322.156/0001-61 05/05/2022 08:31:00:270
R$ 3,2100 47.003.579/0001-00 05/05/2022 08:31:00:270
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassificada
pelo pregoeiro

05/05/2022
08:41:36

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 30,0000. Motivo:
Proposta desclassificada por apresentar desconformidade na quantidade ofertada em
relação ao que se pretende contratar. Previsão no item 7.2 do Edital..

Encerramento
análise de
propostas

05/05/2022
08:41:36 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 05/05/2022
08:47:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

05/05/2022
08:57:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 05/05/2022
08:57:40 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

05/05/2022
08:57:40 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

05/05/2022
09:14:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NHEEL QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF:
47.003.579/0001-00, pelo melhor lance de R$ 3,2100.

Habilitação de
fornecedor

05/05/2022
10:16:12

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NHEEL QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF:
47.003.579/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 05/05/2022
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 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:31 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00.

Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 05/05/2022
08:31:54

SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório
referente ao Pregão Eletrônico nº. 014/2022. 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 05/05/2022
08:32:15

SENHORES LICITANTES: Há propostas cadastradas acima do valor máximo
aceitável por esta Administração. Informamos que somente será homologado o

valor menor que o referenciado no edital.
Sistema 05/05/2022

08:34:46
Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para

disponibilização dos itens para o início dos lances: 05/05/2022 08:41:00.
Sistema 05/05/2022

08:39:25
Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para

disponibilização dos itens para o início dos lances: 05/05/2022 08:46:00.
Sistema 05/05/2022

08:41:36
A proposta no valor de R$ 30,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa:

Proposta desclassificada por apresentar desconformidade na quantidade ofertada
em relação ao que se pretende contratar. Previsão no item 7.2 do Edital..

Sistema 05/05/2022
08:46:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 05/05/2022
08:46:00

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto.
Mantenham-se conectados.

Sistema 05/05/2022
08:47:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 05/05/2022
08:47:08

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.

Pregoeiro 05/05/2022
08:47:30

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 05/05/2022

08:49:45
SENHORES LICITANTES: Ofertem lances!

Pregoeiro 05/05/2022
08:53:48

Senhores licitantes, caso não sejam ofertados lances, a sessão poderá ser
reiniciada!
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Sistema 05/05/2022
08:57:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta
pelo pregoeiro.

Sistema 05/05/2022
08:57:40

O item 1 está encerrado.

Sistema 05/05/2022
08:57:42

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

Pregoeiro 05/05/2022
09:01:21

Para NHEEL QUIMICA LTDA - Prezado licitante, nas mesma condições do Edital,
consegue ofertar melhor preço?

47.003.579/0001-
00

05/05/2022
09:03:27

Bom dia Sr. Pregoeiro. Não temos condições de realizar uma nova oferta.
Obrigado!

Pregoeiro 05/05/2022
09:04:07

Para NHEEL QUIMICA LTDA - R$ 3,00 por quilograma?

Pregoeiro 05/05/2022
09:04:53

Para NHEEL QUIMICA LTDA - Prezado licitante, R$ 3,20, pelo menos!

47.003.579/0001-
00

05/05/2022
09:06:50

Sr. Pregoeiro, o produto esta sendo licitado por litro. Por tanto não temos como
ofertar um novo valor.

47.003.579/0001-
00

05/05/2022
09:10:51

Sr. pregoeiro, tendo em vista o fornecimento do objeto licitado ser realizado via
Conteiner, na situação fracionado...não condições de ofertar um novo valor para

essa renomada instituição.
Pregoeiro 05/05/2022

09:12:29
Para NHEEL QUIMICA LTDA - Entendo... no decorrer do contrato, provavelmente

mudaremos para fornecimento em maior quantidade. Quando ocorrerem as
mudanças, poderemos revisar o preço.!

Pregoeiro 05/05/2022
09:12:45

Para NHEEL QUIMICA LTDA - Agradeço pelo esclarecimento.

Pregoeiro 05/05/2022
09:13:35

SENHORES LICITANTES: 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 05/05/2022
09:14:33

SENHORES LICITANTES: Prosseguiremos com a análise da documentação de
habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.

Pregoeiro 05/05/2022
09:20:36

Senhores Licitantes, informo que o portal para conferência do Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS está indisponível no momento, aguardarei

o retorno da funcionalidade para realizar o julgamento da habilitação.
Pregoeiro 05/05/2022

09:42:08
Senhores Licitantes, informo que os sites retornaram e foi possivel realizar a

consulta
Pregoeiro 05/05/2022

10:11:12
Senhores Licitantes, informo que consegui concluir a conferencia da documentação

de habilitação e aparentemente está tudo dentro do estabelecido em Edital e as
demais legislações aplicáveis.

Pregoeiro 05/05/2022
10:12:40

Apesar do Edital prever a necessidade de envio de proposta realinhada, não vejo a
necessidade de encaminhamento de tal documento uma vez que não houve

redução do preço inicial. sendo assim não convocarei para envio de novo
documento.

Pregoeiro 05/05/2022
10:14:33

A Licença de Operação da licitante NHEEL QUIMICA LTDA apresenta data de
validade expirada, porém, o pedido de renovação já foi efetuado dentro do prazo

legal. Sendo assim, continua válido.
Sistema 05/05/2022

10:16:13
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 05/05/2022

10:16:27
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/05/2022 às

10:47:00.
Pregoeiro 05/05/2022

10:16:38
SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para

a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro 05/05/2022

10:54:24
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 05/05/2022

10:54:45
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 do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/04/2022
07:16:05

Abertura da 05/05/2022 Abertura da sessão pública
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sessão pública 08:31:00
Extensão prazo de

análise de
propostas

05/05/2022
08:34:46

Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Extensão do prazo
para análise de proposta que não se refere a integralidade do objeto

Extensão prazo de
análise de
propostas

05/05/2022
08:39:25

Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: Continuidade da
análise da aceitação

Encerramento da
análise de
propostas

05/05/2022
08:46:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

05/05/2022
08:57:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 05/05/2022
10:16:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/05/2022
10:16:27 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/05/2022 às 10:47:00.

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 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:55 horas do dia
05 de maio 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

Voltar   
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