
Pregão Eletrônico

927355.62021 .9700 .4323 .609421236

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2021 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 09 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 001 de 20/10/2020, 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
83446242/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de caixas (caçambas) estacionárias metálicas, mediante contrato por demanda
pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições 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: CAÇAMBA
Descrição Complementar:  Caixa  estacionaria  tipo  brooks  com capacidade  volumétrica  de  5m³,  para  transporte  de
entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e internos,
cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm de diâmetro,
fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo processo MIG, em
cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-ferruginoso, cor laranja. Pintura
zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança vigentes. Produto em conformidade
com a Norma ABNT 14728/2005.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.565,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito  para:  PEMAQ  METALURGICA  LTDA,  pelo  melhor  lance  de  R$  4.740,0000  e  com valor  negociado  a  R$
4.730,0000 e a quantidade de 38 Unidade .

Item: 2
Descrição: CAÇAMBA
Descrição Complementar:  Caixa  estacionaria  tipo  brooks  com capacidade  volumétrica  de  5m³,  para  transporte  de
entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e internos,
cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm de diâmetro,
fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo processo MIG, em
cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-ferruginoso, cor laranja. Pintura
zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança vigentes. Produto em conformidade
com a Norma ABNT 14728/2005.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.565,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito  para:  PEMAQ  METALURGICA  LTDA,  pelo  melhor  lance  de  R$  4.750,0000  e  com valor  negociado  a  R$
4.730,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Histórico

Item: 1 - CAÇAMBA

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

36.485.138/0001-75 PEMAQ
METALURGICA
LTDA

Sim Sim 38 R$ 5.800,0000 R$ 220.400,0000 08/03/2021
20:21:35

Marca: PEMAQ
Fabricante: PEMAQ
Modelo / Versão: P5/3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
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ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

29.134.461/0001-39 DAMARIS
COMERCIO DE
MATERIAIS
EIRELI

Sim Sim 38 R$ 7.000,0000 R$ 266.000,0000 08/03/2021
14:45:33

Marca: tdf
Fabricante: tdf
Modelo / Versão: caçamba 5 m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA
FXO EIRELI

Sim Sim 38 R$ 8.000,0000 R$ 304.000,0000 08/03/2021
17:17:33

Marca: G2
Fabricante: G2
Modelo / Versão: G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a marca.
Porte da empresa: ME/EPP

06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC.
NEGOCIOS -
EIRELI

Sim Sim 38 R$ 9.500,0000 R$ 361.000,0000 08/03/2021
11:49:30

Marca: MACOFER
Fabricante: MACOFER
Modelo / Versão: CAIXA ESTACIONARIA BROOKS-MC05PM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e  lixo;  fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura  de  chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

21.579.850/0001-66 ECO CLEAN
CONTEINER E
CACAMBAS
EIRELI

Sim Sim 38 R$ 10.000,0000 R$ 380.000,0000 08/03/2021
11:41:53

Marca: Eco CLean
Fabricante: Eco Clean
Modelo / Versão: Caçamba 5m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

29.347.851/0001-97 FS BORGES
COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

Sim Sim 38 R$ 10.000,0000 R$ 380.000,0000 08/03/2021
14:59:57

Marca: MORUMBI
Fabricante: MORUMBI INDUSTRIAL LTDA
Modelo / Versão: Caçamba estacionária 5m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

08.899.125/0001-07 USINGA
IMPLEMENTOS
LTDA

Sim Sim 38 R$ 15.000,0000 R$ 570.000,0000 05/03/2021
10:21:08

Marca: Marca própria
Fabricante: Indústria Brasileira
Modelo / Versão: Caçamba brooks 5 m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ESTACIONARIA TIPO BROOKS COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE
5M³, para transporte de entulho  e lixo; Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com
reforços externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE
1045 de 38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente
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soldada pelo processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 38 R$ 15.000,0000 R$ 570.000,0000 08/03/2021
15:49:08

Marca: BAZ METALURGICA
Fabricante: BAZ METALURGICA
Modelo / Versão: BROOKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

27.308.366/0001-89 MOVIMENTE
BRASIL EIRELI

Sim Sim 38 R$ 15.000,0000 R$ 570.000,0000 08/03/2021
23:29:25

Marca: Gadotti
Fabricante: Gadott Car
Modelo / Versão: Especial - fabricar sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

77.964.484/0001-13 METALURGICA
CROACIA EIRELI

Sim Sim 38 R$ 17.500,0000 R$ 665.000,0000 08/03/2021
21:24:27

Marca: Croácia
Fabricante: Croácia
Modelo / Versão: Caçamba
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO
E SERVICOS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Sim Sim 38 R$ 20.000,0000 R$ 760.000,0000 09/03/2021
08:24:08

Marca: Suprema Metal
Fabricante: Suprema Metal
Modelo / Versão: Caixa Estacionaria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

04.201.003/0001-44 TORNEARIA
CAVAZZOLA
LTDA

Sim Sim 38 R$ 100.000,0000 R$ 3.800.000,0000 09/03/2021
08:57:25

Marca: tornearia cavazzola
Fabricante: tornearia cavazzola
Modelo / Versão: caçamba
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a marca
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 100.000,0000 04.201.003/0001-44 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 20.000,0000 26.845.803/0001-30 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 17.500,0000 77.964.484/0001-13 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 27.308.366/0001-89 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 08.899.125/0001-07 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 02.360.273/0001-72 09/03/2021 09:01:42:117
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R$ 10.000,0000 21.579.850/0001-66 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 10.000,0000 29.347.851/0001-97 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 9.500,0000 06.951.656/0001-76 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 8.000,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 7.000,0000 29.134.461/0001-39 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 5.800,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 5.700,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:07:58:213

R$ 5.650,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:08:22:313

R$ 7.990,0000 27.308.366/0001-89 09/03/2021 09:08:23:067

R$ 5.600,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:08:36:760

R$ 5.400,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:08:50:530

R$ 5.100,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:09:04:080

R$ 4.950,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:09:21:083

R$ 5.400,0000 29.134.461/0001-39 09/03/2021 09:09:44:660

R$ 4.988,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:09:47:430

R$ 15.000,0000 77.964.484/0001-13 09/03/2021 09:10:03:013

R$ 4.951,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:13:04:010

R$ 5.380,0000 21.579.850/0001-66 09/03/2021 09:14:10:017

R$ 6.850,0000 06.951.656/0001-76 09/03/2021 09:14:29:707

R$ 4.949,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:20:58:940

R$ 4.900,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:21:59:727

R$ 8.000,0000 08.899.125/0001-07 09/03/2021 09:22:12:687

R$ 4.901,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:22:16:070

R$ 4.800,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:23:29:917

R$ 6.500,0000 06.951.656/0001-76 09/03/2021 09:34:39:600

R$ 4.740,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:34:52:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
09/03/2021
09:07:25

Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

09/03/2021
09:32:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 4.800,0000 e R$ 6.850,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

09/03/2021
09:37:53

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado
09/03/2021
09:37:53

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/03/2021
15:53:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

09/03/2021
17:27:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PEMAQ METALURGICA
LTDA, CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75.

Aceite
09/03/2021
17:35:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75, pelo melhor lance de R$ 4.740,0000 e com valor negociado a R$
4.730,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitado
10/03/2021
09:09:42

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA -
CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CAÇAMBA

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

36.485.138/0001-75 PEMAQ
METALURGICA
LTDA

Sim Sim 12 R$ 5.800,0000 R$ 69.600,0000 08/03/2021
20:21:35

Marca: PEMAQ
Fabricante: PEMAQ
Modelo / Versão: P5/3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
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Porte da empresa: ME/EPP

29.134.461/0001-39 DAMARIS
COMERCIO DE
MATERIAIS
EIRELI

Sim Sim 12 R$ 7.000,0000 R$ 84.000,0000 08/03/2021
14:45:33

Marca: tdf
Fabricante: tdf
Modelo / Versão: CAÇAMBA 5 M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA
FXO EIRELI

Sim Sim 12 R$ 8.000,0000 R$ 96.000,0000 08/03/2021
17:17:33

Marca: G2
Fabricante: G2
Modelo / Versão: G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a marca.
Porte da empresa: ME/EPP

06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC.
NEGOCIOS -
EIRELI

Sim Sim 12 R$ 9.500,0000 R$ 114.000,0000 08/03/2021
11:49:30

Marca: MACOFER
Fabricante: MACOFER
Modelo / Versão: CAIXA ESTACIONARIA BROOKS-MC05PM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e  lixo;  fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura  de  chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

21.579.850/0001-66 ECO CLEAN
CONTEINER E
CACAMBAS
EIRELI

Sim Sim 12 R$ 10.000,0000 R$ 120.000,0000 08/03/2021
11:41:53

Marca: Eco CLean
Fabricante: Eco Clean
Modelo / Versão: Caçamba 5m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

29.347.851/0001-97 FS BORGES
COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

Sim Sim 12 R$ 10.000,0000 R$ 120.000,0000 08/03/2021
14:59:57

Marca: MORUMBI
Fabricante: MORUMBI INDUSTRIAL LTDA
Modelo / Versão: Caçamba estacionária 5m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

08.899.125/0001-07 USINGA
IMPLEMENTOS
LTDA

Sim Sim 12 R$ 15.000,0000 R$ 180.000,0000 05/03/2021
10:21:08

Marca: Marca própria
Fabricante: Indústria Brasileira
Modelo / Versão: Caçamba brooks 5 m3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ESTACIONARIA TIPO BROOKS COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE
5M³, para transporte de entulho  e lixo; Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com
reforços externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE
1045 de 38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente
soldada pelo processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
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vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 12 R$ 15.000,0000 R$ 180.000,0000 08/03/2021
15:49:08

Marca: BAZ METALURGICA
Fabricante: BAZ METALURGICA
Modelo / Versão: BROOKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

27.308.366/0001-89 MOVIMENTE
BRASIL EIRELI

Sim Sim 12 R$ 15.000,0000 R$ 180.000,0000 08/03/2021
23:29:25

Marca: Gadotti
Fabricante: Gadott Car
Modelo / Versão: Especial - fabricar sob medida
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

77.964.484/0001-13 METALURGICA
CROACIA EIRELI

Sim Sim 12 R$ 17.500,0000 R$ 210.000,0000 08/03/2021
21:24:27

Marca: Croácia
Fabricante: Croácia
Modelo / Versão: Caçamba
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO
E SERVICOS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Sim Sim 12 R$ 20.000,0000 R$ 240.000,0000 09/03/2021
08:24:08

Marca: Suprema Metal
Fabricante: Suprema Metal
Modelo / Versão: Caixa Estacionaria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Porte da empresa: ME/EPP

04.201.003/0001-44 TORNEARIA
CAVAZZOLA
LTDA

Sim Sim 12 R$ 100.000,0000 R$ 1.200.000,0000 09/03/2021
08:57:25

Marca: tornearia cavazzola
Fabricante: tornearia cavazzola
Modelo / Versão: caçamba
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para
transporte de entulho  e lixo;  Fabricado  em chapa de aço  SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços
externos e internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de
38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada
pelo  processo  MIG, em  cordões  contínuos,  com  arame  de  1,2  mm de  alta  penetração,  pintura  com  fundo  anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de segurança
vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a marca
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 100.000,0000 04.201.003/0001-44 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 20.000,0000 26.845.803/0001-30 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 17.500,0000 77.964.484/0001-13 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 27.308.366/0001-89 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 08.899.125/0001-07 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 15.000,0000 02.360.273/0001-72 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 10.000,0000 21.579.850/0001-66 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 10.000,0000 29.347.851/0001-97 09/03/2021 09:01:42:117
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R$ 9.500,0000 06.951.656/0001-76 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 8.000,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 7.000,0000 29.134.461/0001-39 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 5.800,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:01:42:117

R$ 5.700,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:08:04:813

R$ 7.990,0000 27.308.366/0001-89 09/03/2021 09:08:32:527

R$ 5.650,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:08:34:207

R$ 5.600,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:08:42:480

R$ 5.450,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:09:02:753

R$ 5.100,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:09:08:707

R$ 5.050,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:09:46:083

R$ 5.400,0000 29.134.461/0001-39 09/03/2021 09:09:52:807

R$ 4.988,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:09:55:190

R$ 15.000,0000 77.964.484/0001-13 09/03/2021 09:10:04:903

R$ 4.950,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:10:16:080

R$ 4.951,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:13:11:243

R$ 5.380,0000 21.579.850/0001-66 09/03/2021 09:14:25:883

R$ 6.850,0000 06.951.656/0001-76 09/03/2021 09:14:32:913

R$ 4.949,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:21:04:073

R$ 4.900,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:22:14:993

R$ 8.000,0000 08.899.125/0001-07 09/03/2021 09:22:19:267

R$ 4.901,0000 30.149.559/0001-49 09/03/2021 09:22:21:593

R$ 4.750,0000 36.485.138/0001-75 09/03/2021 09:35:35:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
09/03/2021
09:07:41

Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

09/03/2021
09:32:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 4.900,0000 e R$ 5.380,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

09/03/2021
09:37:53

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado
09/03/2021
09:37:53

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

09/03/2021
15:53:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

09/03/2021
17:28:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PEMAQ METALURGICA
LTDA, CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75.

Aceite 09/03/2021
17:35:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75, pelo melhor lance de R$ 4.750,0000 e com valor negociado a R$
4.730,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitado
10/03/2021
09:09:42

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA -
CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 09/03/2021
09:02:32

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 09/03/2021
09:03:02

Estamos iniciando os procedimentos do Pregão Eletrônico 006/2021 - SRP.

Pregoeiro 09/03/2021
09:03:14

Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas
inseridas no Sistema. Nessa oportunidade, e enquanto processo essa conferência, A

TÍTULO DE COLABORAÇÃO, farei alguns AVISOS:

Pregoeiro 09/03/2021
09:03:23

a) – Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a
data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data
e hora da próxima sessão, pois o pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos

possam acompanhá-lo.

Pregoeiro 09/03/2021
09:03:32

b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos

editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições
de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito

que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
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Pregoeiro 09/03/2021
09:03:47

c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho. Solicito especial
atenção ao que estabelecem os itens 7 e 8. Com tais medidas, evitaremos

procedimentos de penalidades previstos no item 16. Todos esses Itens são partes
integrantes do Edital deste PE n° 006/2021 - SRP.

Pregoeiro 09/03/2021
09:03:56

d) - ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ
RIGOROSAMENTE ANALISADA.

Pregoeiro 09/03/2021
09:04:06

e) – RESSALTO QUE EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9.4.3 – Os lances deverão ser
ofertados pelo VALOR UNITÁRIO do item.

Pregoeiro 09/03/2021
09:04:17

f) - Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema
COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP
ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da

convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema
Comprasnet.

Pregoeiro 09/03/2021
09:04:28

f.1.) - Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do
tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62-

35248603, nova convocação do anexo do sistema.

Pregoeiro 09/03/2021
09:04:37

g) - O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá
ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.

Pregoeiro 09/03/2021
09:06:25

Neste momento darei início a fase de lances.

Pregoeiro 09/03/2021
09:07:25

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

Pregoeiro 09/03/2021
09:07:41

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/03/2021
09:32:53

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
4.900,0000 e R$ 5.380,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:53

do dia 09/03/2021.

Pregoeiro 09/03/2021
09:32:53

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
4.800,0000 e R$ 6.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:37:53

do dia 09/03/2021.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.901,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.380,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O item 2 está encerrado.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.400,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.901,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.380,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/03/2021
09:37:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação

/admissibilidade".

Pregoeiro 09/03/2021
09:47:40

Senhores licitantes, tendo em vista que em conformidade ao Decreto n° 10.024/2019 as
propostas e documentações de habilitação já estão inseridas no sistema a sessão será

suspensa para análise destas, marcando desde já seu retorno para hoje, dia
09/03/2021, às 15 horas.

Pregoeiro 09/03/2021
15:00:40

Boa tarde!

Pregoeiro 09/03/2021
15:00:53

Retornamos aos trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021.

Pregoeiro 09/03/2021
15:01:04

Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 09/03/2021
15:16:56

Após análise da proposta inserida no sistema, o setor técnico informou:

Pregoeiro 09/03/2021
15:17:45

Para os itens 01 e 02, o Setor Técnico emitiu Parecer, aprovando a marca apresentada
pela empresa PEMAQ METALURGICA LTDA, sendo por este motivo a PROPOSTA

CLASSIFICADA.

Pregoeiro 09/03/2021
15:21:03

Neste momento, irei convocar a empresa classificada, para realizar negociação. Após tal
negociação, a empresa deverá apresentar dentro do prazo de 02 (duas) horas, sua

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme o
subitem 9.6.1.

Pregoeiro 09/03/2021
15:21:14

Por favor, permaneçam conectados.
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Pregoeiro 09/03/2021
15:23:44

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - Sr. licitante, iremos negociar os itens 01 e 02 com
solicitação de redução no preço ofertado.

36.485.138/0001-75 09/03/2021
15:27:04

Boa tarde Senhor Pregoeiro! Infelizmente estamos trabalhando em nosso limite de
margem, levando em consideração a escassez e reajustes qui zenais de materia prima,

por esse motivo não conseguimos melhorar o preço.

Pregoeiro 09/03/2021
15:33:42

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - Relembro que na licitação fracassada, na data de 26
de janeiro de 2021, fui informada via chat, que o menor preço que a empresa

conseguiria ofertar era de R$ 4.4650,00. Vamos negociar?!

Pregoeiro 09/03/2021
15:34:12

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - Apresente seu menor valor.

Pregoeiro 09/03/2021
15:35:06

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - Ressalto que os itens da cota reservada e a cota
principal, quando tiverem a mesma empresa vencedora, a contratação deverá sempre

ocorrer pelo menor preço ofertado.

36.485.138/0001-75 09/03/2021
15:37:41

Senhor Pregoeiro ofertamos o valor R$ 4.730,00.

Pregoeiro 09/03/2021
15:41:46

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - Vamos negociar! O valor de R$ 4.4650,00? Conforme
informado anteriormente. A licitação geraria uma Ata de Registro de Preços e por

consequência um contrato.

36.485.138/0001-75 09/03/2021
15:45:46

Esse valor já esta inexequível para nossa empresa, pois já ocorreu aumento de 18% da
materia-prima e 15% no frete devido aos 2 reajuste de combustível pela Petrobras

impactando no valor do frete.

Pregoeiro 09/03/2021
15:49:19

Para PEMAQ METALURGICA LTDA - O valor de R$ 4.730,00 apresentado para os itens 01
e 02 serão aceitos por estarem dentro do valor estimado para aquisição. Informo que
será necessário o envio da proposta com o último valor ofertado. Favor permanecer

conectado. Muito obrigada por sua participação.

Pregoeiro 09/03/2021
15:52:13

Conforme informado anteriormente, em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei
convocar a licitante classificada para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta

ajustada adequadas ao último lance ofertado após a negociação realizada.

Pregoeiro 09/03/2021
15:52:21

Favor permaneçam conectados.

Sistema 09/03/2021
15:53:18

Senhor fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 09/03/2021
15:53:30

Senhor fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-75, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 09/03/2021
17:27:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 09/03/2021
17:28:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 09/03/2021
17:34:32

Neste momento, irei analisar a proposta ajustada enviada, para posteriormente realizar
a aceitação desta.

Pregoeiro 09/03/2021
17:34:45

Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 09/03/2021
17:36:52

Senhores licitantes, a proposta ajustada foi aceita.

Pregoeiro 09/03/2021
17:38:19

Tendo em vista a análise da documentação de habilitação e o fim do horário de
expediente, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para amanhã,

10/03/2021 às 09 horas.

Pregoeiro 09/03/2021
17:38:35

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 09/03/2021
17:38:41

Obrigada!

Pregoeiro 10/03/2021
09:04:42

Bom dia!

Pregoeiro 10/03/2021
09:07:12

Retornamos aos trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021.

Pregoeiro 10/03/2021
09:07:22

Favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 10/03/2021
09:08:28

Neste momento irei informar a habilitação da empresa classificada.

Pregoeiro 10/03/2021
09:09:07

Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa PEMAQ METALURGICA
LTDA atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo HABILITADA.

Pregoeiro 10/03/2021
09:09:24

Neste momento, realizarei, no sistema, a habilitação das empresas vencedoras, de modo
que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de

recurso.

Pregoeiro 10/03/2021
09:09:33

Por favor, permaneçam conectados.

Sistema 10/03/2021
09:09:42

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 10/03/2021
09:10:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2021 às
09:40:00.

Pregoeiro 10/03/2021
09:12:18

Agradeço a participação de todos. Tenham uma bom dia!
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Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 10/03/2021 09:09:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
10/03/2021 09:10:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2021 às 09:40:00.

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 09:50 horas do dia 10 de março de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENDY ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE DA SILVA KRUK
Equipe de Apoio

Voltar
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