
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 336/2021)

 

     às 09:19:44 horas do dia 21/07/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 336/2021 -

2021/038/2021 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,

CONFORME ITENS abaixo relacionados:

02 (DOIS) MÁQUINA DE COSTURA PARA SACARIA;

01 (UM) ELEVADOR PARA SACOS;

01 (UM) GRADE ARADORA;

03 (TRÊS) BALANÇA DIGITAL;

01 (UM) TRATOR CAFEEIRO;

03 (TRÊS) MEDIDORES DIGITAIS DE UMIDADE DE GRÃO;

02 (DOIS) NOTEBOOKS;

02 (DOIS) PULVERIZADORES AGRÍCOLAS PARA TRATOR;

02 (DOIS) DEBULHADORES DE PIMENTA;

01 (UM) SECADOR ROTATIVO FOGO DIRETO;

02 (DOIS) SECADORES ROTATIVOS FOGO INDIRETO;

02 (DOIS) PLATAFORMAS COMPLETAS DE PRÉ LIMPEZA DE PIMENTA;

01 (UM) ELEVADOR PARA SECADOR ROTATIVO;

01 (UM) ESTEIRA TRANSPORTADORA METÁLICA.

01 (UM) VEÍCULO 5 PASSAGEIROS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA SACARIA

Lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/07/2021 08:11:29:989 LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME  R$ 4.000,00

20/07/2021 16:20:57:527 KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA  R$ 6.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 17:17:16:360 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 5.100,00

20/07/2021 16:32:19:039 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 192.500,00

22/07/2021 Página 1 de 13



Lote (3) - GRADE ARADORA

Lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG

Lote (5) - MEDIDOR DIGITAL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - NOTEBOOK

Lote (7) - PULVERIZADOR

Lote (8) - TRATOR AGRICOLA

Lote (9) - DEBULHADOR

Lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO DIRETO

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 08:09:04:072 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -
EPP  R$ 78.000,00

12/07/2021 10:31:29:747 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI  R$ 52.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 12:55:45:555 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -
EPP  R$ 4.374,99

21/07/2021 00:02:34:825 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 7.500,00

20/07/2021 14:44:45:212 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 4.374,00

21/07/2021 08:03:59:079 CCK COMERCIAL LTDA  R$ 4.800,00

19/07/2021 16:21:10:997 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME  R$ 4.374,00

21/07/2021 08:14:24:457 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  R$ 15.000,00

20/07/2021 17:52:56:427 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 6.924,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 11:41:00:900 INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
EIRELI  R$ 11.000,00

20/07/2021 14:33:22:304 MEIRA COM E SERV EIRELI - ME  R$ 15.000,00

19/07/2021 16:24:12:619 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME  R$ 6.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 08:10:51:970 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -
EPP  R$ 100.200,00

12/07/2021 10:32:29:371 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI  R$ 91.800,00

21/07/2021 08:59:16:887 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 63.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 11:24:42:174 COMILL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
LUBIANA  R$ 321.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/07/2021 05:19:54:349 VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS
PERMANENTES  R$ 125.800,00
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Lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO INDIRETO

Lote (12) - PLATAFORMA COMPLETA (PIMENTA DO REINO)

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - ELEVADOR PARA SECADOR DE FOGO DIRETO

Lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA SACARIA

Lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS

Lote (3) - GRADE ARADORA

Lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 14:54:54:068 CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS L  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 14:53:34:163 CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS L  R$ 126.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 17:18:46:279 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 42.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/07/2021 17:18:46:279 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 12.000,00

20/07/2021 15:30:43:750 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 100.000,00

20/07/2021 18:01:51:853 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA  R$ 200.000,00

20/07/2021 16:34:52:381 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 192.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2021 09:45:22:770 LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME  R$ 2.600,00

21/07/2021 09:45:08:596 KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 17:17:16:360 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 5.100,00

21/07/2021 09:54:01:307 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 66.500,25

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2021 09:48:08:026 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI  R$ 50.874,00

21/07/2021 09:44:17:539 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -
EPP  R$ 51.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - MEDIDOR DIGITAL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - NOTEBOOK

Lote (7) - PULVERIZADOR

Lote (8) - TRATOR AGRICOLA

Lote (9) - DEBULHADOR

Lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO DIRETO

Lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO INDIRETO

21/07/2021 09:50:11:106 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -
EPP  R$ 2.700,00

21/07/2021 09:50:56:658 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 2.700,00

21/07/2021 09:50:30:529 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 3.914,85

19/07/2021 16:21:10:997 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME  R$ 4.374,00

21/07/2021 08:03:59:079 CCK COMERCIAL LTDA  R$ 4.800,00

21/07/2021 09:31:49:956 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  R$ 4.900,00

21/07/2021 08:14:24:457 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2021 09:50:17:266 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME  R$ 6.800,00

21/07/2021 09:50:19:215 MEIRA COM E SERV EIRELI - ME  R$ 8.194,12

20/07/2021 11:41:00:900 INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
EIRELI  R$ 11.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2021 10:02:37:036 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 51.990,25

21/07/2021 10:03:33:504 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -
EPP  R$ 55.000,00

21/07/2021 10:00:03:448 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI  R$ 60.972,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 11:24:42:174 COMILL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
LUBIANA  R$ 321.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2021 10:15:55:039 VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS
PERMANENTES  R$ 125.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 14:54:54:068 CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS L  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 14:53:34:163 CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS L  R$ 126.000,00
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Lote (12) - PLATAFORMA COMPLETA (PIMENTA DO REINO)

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (13) - ELEVADOR PARA SECADOR DE FOGO DIRETO

Lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/07/2021, às 09:49:42 horas, no lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA

SACARIA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021,

às 11:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 11:10:22 horas, no lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA

SACARIA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de

habilitação, assim como envio de proposta readequada de preços, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 22/07/2021, às 10:08:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:08:52 horas, no lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA

SACARIA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de

manifestação de intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:08:52 horas, no lote (1) - MÁQUINA DE COSTURA PARA

SACARIA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 17:18:46:279 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 42.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2021 17:18:46:279 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME  R$ 12.000,00

21/07/2021 10:22:31:939 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA  R$ 30.000,00

21/07/2021 10:21:23:089 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 61.819,00

21/07/2021 10:18:58:131 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 95.500,00
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empresa LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME com o valor R$ 2.600,00.

 

    No dia 21/07/2021, às 09:58:51 horas, no lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às

11:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 11:05:21 horas, no lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: JOMAR PERCHA PINHAL

METALURGICA LTDA-ME. No dia 21/07/2021, às 12:07:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 12:07:08 horas, no lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Solicito a arrematante o envio da proposta de preços com os valores readequados conforme

finalizado na etapa de lances, no prazo máximo de até 03h, conforme determinado em

edital. No dia 22/07/2021, às 10:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:10 horas, no lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de

intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:10 horas, no lote (2) - ELEVADOR PARA SACOS -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ECS

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 66.500,25.

 

    No dia 21/07/2021, às 09:53:04 horas, no lote (3) - GRADE ARADORA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às 14:28:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 14:28:46 horas, no lote (3) - GRADE ARADORA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS

EIRELI. No dia 22/07/2021, às 09:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - GRADE ARADORA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 21/07/2021, às 09:54:54 horas, no lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às

12:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 12:05:16 horas, no lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta readequada de preços, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

No dia 22/07/2021, às 10:09:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:25 horas, no lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de

intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:25 horas, no lote (4) - BALANÇA DIGITAL 300KG -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.C.R.S.

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP com o valor R$ 2.700,00.

 

    No lote (5) - MEDIDOR DIGITAL - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/07/2021, às 09:54:59 horas, no lote (6) - NOTEBOOK -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às 13:11:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 13:11:57 horas, no lote (6) - NOTEBOOK -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta de

preços readequada estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

22/07/2021, às 10:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:44 horas, no lote (6) - NOTEBOOK -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de intenção de interpor

recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:44 horas, no lote (6) - NOTEBOOK -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA
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LTDA - ME com o valor R$ 6.800,00.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:04:29 horas, no lote (7) - PULVERIZADOR -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às 12:35:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 12:35:21 horas, no lote (7) - PULVERIZADOR -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta

de preços readequada estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

22/07/2021, às 10:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:57 horas, no lote (7) - PULVERIZADOR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de intenção de interpor

recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:57 horas, no lote (7) - PULVERIZADOR -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ECS COMERCIO E

SERVICOS LTDA com o valor R$ 51.990,24.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:16:53 horas, no lote (8) - TRATOR AGRICOLA -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às 15:09:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - TRATOR AGRICOLA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:19:25 horas, no lote (9) - DEBULHADOR -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às 15:02:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:02:02 horas, no lote (9) - DEBULHADOR -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

quanto a documentação de habilitação, assim como envio de proposta de preços ofertando

contraproposta para adequar o valor ao estimado em nosso processo. No dia 22/07/2021, às

10:10:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/07/2021, às 10:10:12 horas, no lote (9) - DEBULHADOR -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de intenção de interpor

recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:12 horas, no lote (9) - DEBULHADOR -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VANESSA DE SALVI

COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES com o valor R$ 34.333,34.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:24:29 horas, no lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

DIRETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2021,

às 09:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 09:13:35 horas, no lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

DIRETO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de

habilitação e envio de proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 22/07/2021, às 10:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:28 horas, no lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

DIRETO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de

manifestação de intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:28 horas, no lote (10) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

DIRETO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L com o valor R$

90.000,00.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:26:09 horas, no lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

INDIRETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/07/2021,

às 09:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 09:15:14 horas, no lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

INDIRETO -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de

habilitação e envio de proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. No dia 22/07/2021, às 10:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

22/07/2021 Página 9 de 13



 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:46 horas, no lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

INDIRETO -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de

manifestação de intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:46 horas, no lote (11) - SECADOR ROTATIVO DE FOGO

INDIRETO -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L com o valor R$

91.133,34.

 

    No lote (12) - PLATAFORMA COMPLETA (PIMENTA DO REINO) - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:24:35 horas, no lote (13) - ELEVADOR PARA SECADOR DE

FOGO DIRETO -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021,

às 11:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - ELEVADOR PARA SECADOR DE FOGO DIRETO - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/07/2021, às 10:24:43 horas, no lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 21/07/2021, às

11:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 11:07:22 horas, no lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: JOMAR PERCHA PINHAL

METALURGICA LTDA-ME. No dia 22/07/2021, às 09:45:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 09:45:03 horas, no lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

22/07/2021, às 10:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:17:56 horas, no lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital não houve registro de manifestação de

intenção de interpor recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 22/07/2021, às 10:17:56 horas, no lote (14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA com o valor R$ 30.000,00.

 

    No dia 21/07/2021, às 11:05:21 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME, no lote

(2) - ELEVADOR PARA SACOS. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que não cumpriu todas as exigências do edital, estando

ausente em seus documentos de habilitação o exigido no item 14.7.4 letra "C":

"14.7.4 - c) Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, os objetos

de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do Edital, feita por meio de apresentação de

no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente assinado, carimbado e

em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto desta

licitação."

Desta forma, por não atendimento a todas exigências de habilitação expressas no edital, a

mesma resta desclassificada.

 

    No dia 21/07/2021, às 11:07:12 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME, no lote

(13) - ELEVADOR PARA SECADOR DE FOGO DIRETO. O motivo da desclassificação foi:

A licitante está desclassificada tendo em vista que não cumpriu todas as exigências do

edital, estando ausente em seus documentos de habilitação o exigido no item 14.7.4 letra

"C":

"14.7.4 - c) Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, os objetos

de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do Edital, feita por meio de apresentação de

no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente assinado, carimbado e

em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto desta

licitação."

Desta forma, por não atendimento a todas exigências de habilitação expressas no edital, a

mesma resta desclassificada.

 

    No dia 21/07/2021, às 11:07:21 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME, no lote

(14) - ESTEIRA TRANSPORTADORA. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que não cumpriu todas as exigências do edital, estando

ausente em seus documentos de habilitação o exigido no item 14.7.4 letra "C":
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"14.7.4 - c) Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, os objetos

de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do Edital, feita por meio de apresentação de

no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente assinado, carimbado e

em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto desta

licitação."

Desta forma, por não atendimento a todas exigências de habilitação expressas no edital, a

mesma resta desclassificada.

 

    No dia 21/07/2021, às 14:28:46 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, no lote (3) -

GRADE ARADORA. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista que o valor arrematado pela mesma está acima do estimado em nosso processo e

não é possível para a mesma oferta de contraproposta para redução do valor, conforme

mensagem registrada pela mesma no chat do Licitações-E.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:09:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - COMILL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS

LUBIANA, no lote (8) - TRATOR AGRICOLA. O motivo da desclassificação foi: A licitante

arrematou o lote com valor muito acima do estimado em nosso processo, foi convocado a

ofertar contraproposta reduzindo o valor, contudo, nos respondeu por email sobre a

impossibilidade de redução do valor, culminando portanto com sua desclassificação.

 

    No dia 22/07/2021, às 09:29:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -

EPP, no lote (3) - GRADE ARADORA. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que o valor arrematado pela mesma está acima do estimado

em nosso processo e não é possível para a mesma oferta de contraproposta para redução

do valor, tendo em vista que não houve resposta a mensagem registrada no chat do

Licitações-E.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente
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CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
20.963.380/0001-77 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

78.056.272/0001-09 CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS L

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

39.280.193/0001-17 COMILL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LUBIANA

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

22.607.948/0001-42 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA

18.963.664/0001-11 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

27.247.832/0001-63 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME

24.437.851/0001-64 INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

04.932.082/0001-63 JOMAR PERCHA PINHAL METALURGICA LTDA-ME

21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

41.300.867/0001-40 KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA

12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

28.429.282/0001-66 MEIRA COM E SERV EIRELI - ME

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

36.929.543/0001-35 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI

04.201.003/0001-44 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA

37.663.213/0001-03 VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES
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