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ATA PARCIAL

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

02/03/2021 15:48 03/03/2021 08:30 10/03/2021 08:30 15/03/2021 08:30 15/03/2021 09:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

01/03/2021 08:30 08/03/2021 08:30 11/03/2021 08:30 11/03/2021 09:00 02/03/2021 15:43 Maíra Castilho Vitoriano

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

02/03/2021 - 13:12 Pedido de esclarecimento 02/03/2021 - 15:50

Vimos através da presente, tempestivamente solicitar esclarecimento quanto ao tampão conforme abaixo:
1 - No descritivo mencionam "dupla articulação" tendo em vista que não é um tampão comum gostaríamos de solicitar o desenho do mesmo ou fotos;
2 - No descritivo mencionam "Caixa de manobra a 35º, totalmente estanque..." gostaríamos de entender o que quiseram dizer com "totalmente estanque" pois um tampão
estanque é um tampão diferenciado com alto custo que não contempla o valor de referência do edital por ser um tampão bem mais caro. Desta forma se for estanque o valor
deverá ser revisto.
No aguardo.

Prezado licitante, informamos que de fato as especificações estavam equivocadas. Foram providenciadas as alterações.
Instrumento que altera o edital foi anexado ao sistema,bem como o Edital Consolidado.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA, TRÁFEGO INTENSO,
FABRICADO COM ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE RÓTULA
ÚNICA, COM ABERTURA A 110º E BLOQUEIO DE
SEGURANÇA A 90º PREVENINDO O FECHAMENTO
ACIDENTAL E, CARACTERÍSTICAS DESCRITAS ABAIXO:
- FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160;
- FERRO DÚCTIL;
- CLASSE D-400 (RUPTURA > 400 KN);
- ABERTURA LIVRE DE 600 MM;
- ANEL EM ELASTÔMERO, ANTI-RUIDO E ANTI-VIBRAÇÃO,
PARA APOIO DA TAMPA;
- ANÉIS DE LEVANTAMENTO INTEGRADOS AO TELAR;
- CAIXA DE MANOBRA NA PARTE FRONTAL DA TAMPA PARA
ACIONAMENTO ERGONÔMICO COM FERRAMENTAS
COMUNS;
- CONTENDO NA TAMPA A INSCRIÇÃO “SAAE – ESGOTO”;

547,12 50 UN Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/02/2021 Edital Pregão Eletrônico 005-2021.pdf

02/03/2021 Termo de Re-ratificação Pregão Eletrônico 005-2020.pdf

02/03/2021 Edital Pregão Eletrônico 005-2021 - Consolidado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

02/03/2021 - 13:12 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 005/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/03/2021 - 15:43 Republicação do processo A republicação do processo está em andamento

02/03/2021 - 15:48 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

02/03/2021 - 15:52 Alteração de Edital Senhores licitantes, informamos que o Edital em epígrafe sofreu alterações. As mesmas
foram anexadas ao sistema e está acessível à todos os interessados.

15/03/2021 - 09:22 Negociação aberta para o processo
005/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 09:27 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2021 às 11:27.
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15/03/2021 - 13:34 Negociação aberta no processo
005/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 005/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:50 Mensagem para negociação no
processo 005/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 14:35 Intenção de recurso enviada para o
processo 005/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/03/2021 - 12:42 Recurso enviado para o processo
005/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 005/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 Tampão para poço de
visita, tráfego intenso,
fabricado com articulação
através de rótula única,
com abertura a 110º e
bloqueio de segurança a
90º prevenindo o
fechamento acidental e,
características descritas
abaixo:
- Fabricado de acordo
com a NBR 10160;
- Ferro dúctil;
- Classe D-400 (ruptura >
400 kN);
- Abertura livre de 600
mm;
- Anel em elastômero,
anti-ruido e anti-vibração,
para apoio da tampa;
- Anéis de levantamento
integrados ao telar;
- Caixa de Manobra na
parte frontal da tampa
para acionamento
ergonômico com
ferramentas comuns;
- Contendo na tampa a
inscrição “SAAE –
ESGOTO”;

0,00 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaração de Elaboração Independente da
Proposta

Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de
setembro de 2009

Declaração de Cumprimento a CF/1988 Declaramos que não possuímos, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Tampão para poço de visita, tráfego intenso, fabricado com articulação através de rótula única,
com abertura a 110º e bloqueio de segurança a 90º prevenindo o fechamento acidental e,
características descritas abaixo:
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;
- Ferro dúctil;
- Classe D-400 (ruptura > 400 kN);
- Abertura livre de 600 mm;
- Anel em elastômero, anti-ruido e anti-vibração, para apoio da tampa;
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- Anéis de levantamento integrados ao telar;
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa para acionamento ergonômico com ferramentas comuns;
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – ESGOTO”;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

24.537.612/0001-86 15/03/2021 -
08:20:06

TD-600 D-400 ALEA 547,00 27.350,00 Sim Não

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

33.302.295/0001-00 15/03/2021 -
08:21:23

AFER AFER 537,12 26.856,00 Sim Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

CCK Comercial Eireli Ltda EPP 22.065.938/0001-22 60 dias

M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI 33.302.295/0001-00 60 dias

SANETAM CONERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 24.537.612/0001-86 090 dias

Lances Enviados
0001 - Tampão para poço de visita, tráfego intenso, fabricado com articulação através de rótula única,
com abertura a 110º e bloqueio de segurança a 90º prevenindo o fechamento acidental e,
características descritas abaixo:
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;
- Ferro dúctil;
- Classe D-400 (ruptura > 400 kN);
- Abertura livre de 600 mm;
- Anel em elastômero, anti-ruido e anti-vibração, para apoio da tampa;
- Anéis de levantamento integrados ao telar;
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa para acionamento ergonômico com ferramentas comuns;
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – ESGOTO”;
Data Valor CNPJ

15/03/2021 - 08:20:06 547,00 (proposta) 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 08:21:23 537,12 (proposta) 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:09:11 536,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:09:29 533,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:09:42 530,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:10:20 525,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:10:40 520,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:11:08 510,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:11:23 500,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:11:58 490,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:12:04 480,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:12:24 470,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:12:49 460,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:13:05 450,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:14:08 440,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:14:27 430,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:15:27 420,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:15:46 415,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:17:35 410,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:18:01 400,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:18:39 390,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:18:59 380,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:19:08 370,00 24.537.612/0001-86

15/03/2021 - 09:19:20 350,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:23:26 349,00 33.302.295/0001-00

15/03/2021 - 09:25:36 345,00 33.302.295/0001-00
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:00

Luiza More 33302295000100 MINISTERIO DA
FAZENDA

01/03/2021 - CNPJ - Prova de
inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o
caso

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:03

Luiza More BD33E3F677410663 MINISTERIO DA
FAZENDA

10/02/2021 09/08/2021 Prova de regularidade
fiscal perante a
Fazenda Nacional,
mediante apresentação
de certidão expedida
conjuntamente pela
RFB, PGFN e DAU, nos
termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:04

Luiza More 2021022801074940514652 CAIXA 01/03/2021 29/03/2021 Prova de regularidade
com o Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS)

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:05

Luiza More 33.302.295/0001-00 PODER
JUDICIARIO

08/01/2021 06/07/2021 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a justiça do
trabalho, mediante a
apresentação de
certidão negativa ou
positiva com efeito de
negativa, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:08

Luiza More 28644814 PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO

23/02/2021 22/03/2021 Prova de regularidade
junto à Fazenda
Estadual, através da
Certidão Negativa
conjunta junto aos
Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria
da Fazenda Estadual
onde a empresa for
sediada

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:09

Luiza More - SECRETARIA DA
FAZENDA

09/03/2021 07/06/2021 Prova de regularidade
junto à Fazenda
Municipal, através da
Certidão Negativa junto
aos Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal
onde a empresa for
sediada

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:10

Luiza More 7 203059 PODER
JUDICIARIO

01/03/2021 30/03/2021 Certidão Negativa de
falência, de concordata,
de recuperação judicial
ou extrajudicial,
expedida pelo
distribuidor da sede da
empresa, datado dos
últimos 30 (trinta) dias,
ou que esteja dentro do
prazo de validade
expressa na própria
Certidão

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:11

Luiza More - SAAE LINHARES 03/09/2021 - Comprovação de
aptidão no desempenho
de atividade pertinente
e compatível em
características,
quantidades e prazos
com o objeto da
licitação – Atestado(s)
de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito
público ou privado

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:13

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 - CNPJ - Prova de
inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas
Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o
caso

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1649998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1650062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:13

Luiza More - - 20/09/2020 - Contrato Social ou
Estatuto Social /
Certificado da Condição
de Microempreendedor
Individual - CCMEI /
Inscrição no Registro
Público de Empresas
Mercantis

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:13

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 15/04/2021 Prova de regularidade
fiscal perante a
Fazenda Nacional,
mediante apresentação
de certidão expedida
conjuntamente pela
RFB, PGFN e DAU, nos
termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:13

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 15/04/2021 Prova de regularidade
com o Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS)

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:14

Luiza More 126.897.198.117 CADESP - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes estadual
ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou
sede do licitante,
pertinente ao seu ramo
de atividade e
compatível com o objeto
contratual;

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:14

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 16/04/2021 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a justiça do
trabalho, mediante a
apresentação de
certidão negativa ou
positiva com efeito de
negativa, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:14

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 15/04/2021 Prova de regularidade
junto à Fazenda
Estadual, através da
Certidão Negativa
conjunta junto aos
Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria
da Fazenda Estadual
onde a empresa for
sediada

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:14

JOSE BISCAINO
NETO

- PMT 08/03/2021 15/04/2021 Prova de regularidade
junto à Fazenda
Municipal, através da
Certidão Negativa junto
aos Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal
onde a empresa for
sediada

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:15

Luiza More 452500278 SSP 25/07/2013 - Cédula de Identidade
do Sócio Administrador

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:15

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 08/04/2021 Certidão Negativa de
falência, de concordata,
de recuperação judicial
ou extrajudicial,
expedida pelo
distribuidor da sede da
empresa, datado dos
últimos 30 (trinta) dias,
ou que esteja dentro do
prazo de validade
expressa na própria
Certidão

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:16

JOSE BISCAINO
NETO

- PMT 15/03/2021 - Comprovação de
aptidão no desempenho
de atividade pertinente
e compatível em
características,
quantidades e prazos
com o objeto da
licitação – Atestado(s)
de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito
público ou privado
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SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:17

JOSE BISCAINO
NETO

- - 15/03/2021 - Contrato Social ou
Estatuto Social /
Certificado da Condição
de Microempreendedor
Individual - CCMEI /
Inscrição no Registro
Público de Empresas
Mercantis

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:17

JOSE BISCAINO
NETO

1 SSP - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes estadual
ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou
sede do licitante,
pertinente ao seu ramo
de atividade e
compatível com o objeto
contratual;

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:17

Luiza More 39267594885 - - - Prova de inscrição no
Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do Sócio
Administrador

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:17

JOSE BISCAINO
NETO

1 SSP 15/03/2021 - Cédula de Identidade
do Sócio Administrador

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:18

JOSE BISCAINO
NETO

1 - - - Prova de inscrição no
Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do Sócio
Administrador

M4 PRODUTOS
PARA
SANEAMENTO
EIRELI

15/03/2021 -
08:19

Luiza More 192402 IBAMA 26/02/2021 26/05/2021 Certificado de
regularidade da
empresa fabricante no
Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras e
Utilizadoras de
Recursos Ambientais –
CTF/APP

SANETAM
CONERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES LTDA

15/03/2021 -
08:26

JOSE BISCAINO
NETO

1 1 15/03/2021 30/04/2021 Certificado de
regularidade da
empresa fabricante no
Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras e
Utilizadoras de
Recursos Ambientais –
CTF/APP

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

15/03/2021 - 15:05 18/03/2021 - 17:00 22/03/2021 - 17:00

0001 - Tampão para poço de visita, tráfego intenso, fabricado com articulação através
de rótula única, com abertura a 110º e bloqueio de segurança a 90º prevenindo o
fechamento acidental e, características descritas abaixo:
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;
- Ferro dúctil;
- Classe D-400 (ruptura > 400 kN);
- Abertura livre de 600 mm;
- Anel em elastômero, anti-ruido e anti-vibração, para apoio da tampa;
- Anéis de levantamento integrados ao telar;
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa para acionamento ergonômico com
ferramentas comuns;
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – ESGOTO”; Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.302.295/0001-00 15/03/2021 - 13:48:04 O item 9.9.5 do edital requer prova de regularidade de débito Estadual, razão pela
qual a empresa M4 apresentou a certidão de regularidade estadual de débitos
NÃO INSCRITOS em dívida ativa. O edital não exige expressamente a
necessidade de apresentação da certidão de débitos NÃO INSCRITOS EM
DIVIDA ATIVA. Esse D. órgão ao realizar interpretação diversa da exigida em
edital, poderia ter solicitado tal certidão à empresa M4, conforme prevê o item 9.3
do edital, todavia a desclassificou sem fundamento para isso.

Deferido
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24.537.612/0001-86 15/03/2021 - 14:35:52 Não havia local para anexar mais declarações. Deferido

0001 - Tampão para poço de visita, tráfego intenso, fabricado com articulação através
de rótula única, com abertura a 110º e bloqueio de segurança a 90º prevenindo o
fechamento acidental e, características descritas abaixo:
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;
- Ferro dúctil;
- Classe D-400 (ruptura > 400 kN);
- Abertura livre de 600 mm;
- Anel em elastômero, anti-ruido e anti-vibração, para apoio da tampa;
- Anéis de levantamento integrados ao telar;
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa para acionamento ergonômico com
ferramentas comuns;
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – ESGOTO”;
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

33.302.295/0001-00 18/03/2021 - 12:42:18 ILMO. SENHOR PREGOEIRO SAAE LAMBARI
PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2021
M4 SANEAMENTOI, vem à presença de V. Sa, interpor
o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, com fulcro
no inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10520/02, e no art.
109, I, “a" da Lei 8.666/93. Recurso Adm. - Inabilitação -
SAAE LAMBARI.pdf.

Aguardando Julgamento

Chat
Data Apelido Frase

02/03/2021 - 15:43 Sistema O processo foi republicado em 02/03/2021 às 15:43.

15/03/2021 - 09:01:48 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 005/2021. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela participação. Conforme
disposto no item 7.2 do Edital, 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.

15/03/2021 - 09:01:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

15/03/2021 - 09:03:25 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/03/2021 - 09:03:25 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 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.

15/03/2021 - 09:03:25 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

15/03/2021 - 09:03:25 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

15/03/2021 - 09:03:49 Pregoeiro 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.

15/03/2021 - 09:03:55 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

15/03/2021 - 09:04:39 Pregoeiro 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.

15/03/2021 - 09:21:22 Sistema O item 0001 foi encerrado.

15/03/2021 - 09:22:36 Sistema O item 0001 teve como arrematante M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 350,00.

15/03/2021 - 09:22:36 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

15/03/2021 - 09:23:26 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 349,00.

15/03/2021 - 09:24:44 Pregoeiro SENHOR LICITANTE: Nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor
proposta?

15/03/2021 - 09:25:36 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 345,00.

15/03/2021 - 09:27:49 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2021 às 11:27.

15/03/2021 - 09:34:36 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O prazo de negociação é de 2 (duas) horas. O sistema não permite o
encerramento antecipado. Durante esse intervalo, analisem a possibilidade de redução de preços.

15/03/2021 - 11:36:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O sistema permanecerá ativo para manifestações nos itens em negociação. No
entanto, entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte desta pregoeira para
que possamos ter um intervalo para o almoço.

15/03/2021 - 13:10:19 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Retomaremos os procedimentos de continuidade do certame.
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15/03/2021 - 13:33:59 Sistema O fornecedor M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI foi inabilitado no processo.

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema Motivo: Não atendimento ao item 9.9.5 do edital. Motivo: para fins de comprovação de sua regularidade
perante a Fazenda Estadual, a licitante deveria apresentar documentos conforme legislação aplicável da
Fazenda Estadual. No âmbito de sua competência, o Estado de São Paulo estabeleceu para fins de aferição
da regularidade fiscal estadual, a emissão de duas certidões, sendo estas: Certidão de Débitos Inscritos e
Não Inscritos de Tributos Estaduais, conforme estabelece o artigo 31, inciso XII da Lei Estadual n.º 15.266,
de 26 de dezembro de 2013. A emissão da Certidão de Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa, foi
disciplinada pelo Estado de São Paulo, por meio da Resolução Conjunta SF/PGE n.º 2, de 09/05/2013. Já o
procedimento para pedido, emissão e obtenção de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa foi normativo por meio da Portaria CAT-135, de 18.12.2014. Após análise da
documentação de habilitação... (CONTINUA)

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema (CONT. 1) apresentada pela licitante, verifica-se que essa não comprovou sua regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual, segundo a legislação aplicável, posto que deixou de apresentar a Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa Estadual.

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema O fornecedor M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema Motivo: Não atendimento ao item 9.9.5 do edital. Motivo: para fins de comprovação de sua regularidade
perante a Fazenda Estadual, a licitante deveria apresentar documentos conforme legislação aplicável da
Fazenda Estadual. No âmbito de sua competência, o Estado de São Paulo estabeleceu para fins de aferição
da regularidade fiscal estadual, a emissão de duas certidões, sendo estas: Certidão de Débitos Inscritos e
Não Inscritos de Tributos Estaduais, conforme estabelece o artigo 31, inciso XII da Lei Estadual n.º 15.266,
de 26 de dezembro de 2013. A emissão da Certidão de Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa, foi
disciplinada pelo Estado de São Paulo, por meio da Resolução Conjunta SF/PGE n.º 2, de 09/05/2013. Já o
procedimento para pedido, emissão e obtenção de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa foi normativo por meio da Portaria CAT-135, de 18.12.2014. Após análise da
documentação de habilitação... (CONTINUA)

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema (CONT. 1) apresentada pela licitante, verifica-se que essa não comprovou sua regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual, segundo a legislação aplicável, posto que deixou de apresentar a Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa Estadual.

15/03/2021 - 13:33:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SANETAM CONERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA com
valor unitário de R$ 370,00.

15/03/2021 - 13:34:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:34 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:34:52 Sistema Motivo: Nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?

15/03/2021 - 13:48:04 Sistema O fornecedor M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0001.

15/03/2021 - 13:50:56 F. SANETAM CONERCIO ... Negociação Item 0001: Infelizmente não temos como reduzir o valor. Paramos nosso lance no limite.

15/03/2021 - 14:18:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

15/03/2021 - 14:18:41 Sistema Motivo: Encerramento de prazo em virtude da resposta do licitante informando da impossibilidade redução de
preço.

15/03/2021 - 14:20:09 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: a intenção de recurso será analisada no momento oportuno, conforme item 11 do
edital.

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema O fornecedor SANETAM CONERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA foi inabilitado no processo.

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema Motivo: Não atendimento ao item 9.9.5 do edital. Motivo: para fins de comprovação de sua regularidade
perante a Fazenda Estadual, a licitante deveria apresentar documentos conforme legislação aplicável da
Fazenda Estadual. No âmbito de sua competência, o Estado de São Paulo estabeleceu para fins de aferição
da regularidade fiscal estadual, a emissão de duas certidões, sendo estas: Certidão de Débitos Inscritos e
Não Inscritos de Tributos Estaduais, conforme estabelece o artigo 31, inciso XII da Lei Estadual n.º 15.266,
de 26 de dezembro de 2013. A emissão da Certidão de Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa, foi
disciplinada pelo Estado de São Paulo, por meio da Resolução Conjunta SF/PGE n.º 2, de 09/05/2013. Já o
procedimento para pedido, emissão e obtenção de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa foi normativo por meio da Portaria CAT-135, de 18.12.2014. Após análise da
documentação de habilitação... (CONTINUA)

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema (CONT. 1) apresentada pela licitante, verifica-se que essa não comprovou sua regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual, segundo a legislação aplicável, posto que deixou de apresentar a Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa Estadual.

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema O fornecedor SANETAM CONERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema Motivo: Não atendimento ao item 9.9.5 do edital. Motivo: para fins de comprovação de sua regularidade
perante a Fazenda Estadual, a licitante deveria apresentar documentos conforme legislação aplicável da
Fazenda Estadual. No âmbito de sua competência, o Estado de São Paulo estabeleceu para fins de aferição
da regularidade fiscal estadual, a emissão de duas certidões, sendo estas: Certidão de Débitos Inscritos e
Não Inscritos de Tributos Estaduais, conforme estabelece o artigo 31, inciso XII da Lei Estadual n.º 15.266,
de 26 de dezembro de 2013. A emissão da Certidão de Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa, foi
disciplinada pelo Estado de São Paulo, por meio da Resolução Conjunta SF/PGE n.º 2, de 09/05/2013. Já o
procedimento para pedido, emissão e obtenção de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa foi normativo por meio da Portaria CAT-135, de 18.12.2014. Após análise da
documentação de habilitação... (CONTINUA)

15/03/2021 - 14:29:45 Sistema (CONT. 1) apresentada pela licitante, verifica-se que essa não comprovou sua regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual, segundo a legislação aplicável, posto que deixou de apresentar a Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa Estadual.

15/03/2021 - 14:34:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2021 às 15:05.

15/03/2021 - 14:35:52 Sistema O fornecedor SANETAM CONERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

15/03/2021 - 15:08:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

15/03/2021 - 15:08:11 Sistema Intenção: O item 9.9.5 do edital requer prova de regularidade de débito Estadual, razão pela qual a empresa
M4 apresentou a certidão de regularidade estadual de débitos NÃO INSCRITOS em dívida ativa. O edital não
exige expressamente a necessidade de apresentação da certidão de débitos NÃO INSCRITOS EM DIVIDA
ATIVA. Esse D. órgão ao realizar interpretação diversa da exigida em edital, poderia ter solicitado tal certidão
à empresa M4, conforme prevê o item 9.3 do edital, todavia a desclassificou sem fundamento para isso.

15/03/2021 - 15:08:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

15/03/2021 - 15:08:14 Sistema Intenção: Não havia local para anexar mais declarações.

15/03/2021 - 15:09:07 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 18/03/2021 às 17:00, com limite de
contrarrazão para 22/03/2021 às 17:00.
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15/03/2021 - 15:10:33 Pregoeiro SENHORES LICITANTES Aguardamos o prazo estipulado para o envio das razões recursais. Boa tarde!

18/03/2021 - 12:42:18 Sistema O fornecedor M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - ME enviou recurso para o item 0001.

Maíra Castilho Vitoriano

Pregoeiro(a)

Pablo Luiz Lopes

Autoridade Competente

Elaine Cristina Alfredo Silva

Apoio


