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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

927355.52021 .277292 .4237 .7848664

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Nº 00005/2021 (SRP)
 

Às 15:00 horas do dia 10 de junho 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 82936912/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo (parafusos,
pinceis, pisos, cimento, telhas, entre outros), mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços,
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Em razão do
vencimento das propostas e negativa de prorrogação da validade por parte das empresas vencedoras..

Item: 1
Descrição: CAIXA PASSAGEM
Descrição Complementar: CAIXA PASSAGEM, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE COM 4 ENTRADAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO 4X2, DIMENSÕES 47 X 60 X 116 MM, USO CONDULETE DE 1´,
FORMATO ´X´
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,3500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: CAIXA PASSAGEM
Descrição Complementar: CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO MÓVEL, FORMA OCTOGONAL, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES
4 X 4 POL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2,8600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3
Descrição: ESTOPA
Descrição Complementar: ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIO E EXTRA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 11,2700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 5
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO
50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 6
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO
50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.200 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Estimado: R$ 6,6800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 4,5700 e a
quantidade de 3.200 Unidade .

Item: 8
Descrição: FITA SINALIZAÇÃO
Descrição Complementar: FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA,
APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORESEM DIAGONAL,
ZEBRADA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 320,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 13,9500 e a
quantidade de 60 Unidade .

Item: 9
Descrição: GANCHO METÁLICO
Descrição Complementar: Haste para fixação de telha, tamanho: 1/4x300mm com vedação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,1300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 10
Descrição: PARAFUSO COM PORCA
Descrição Complementar: PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA,
DIÂMETRO 12 POL, COMPRIMENTO 2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA TOTAL E ARRUELA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2,2300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 11
Descrição: PARAFUSO COM PORCA
Descrição Complementar: PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA FRANCESA, DIÂMETRO 5/16
POL, COMPRIMENTO 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,6200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 12
Descrição: PARAFUSO
Descrição Complementar: PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO
60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORCA E ARRUELA, TIPO ROSCA MECÂNICA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3,6900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 13
Descrição: PARAFUSO COM PORCA
Descrição Complementar: PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO 5/16
POL, COMPRIMENTO 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA INTEIRA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 0,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1,4200 e com valor negociado a R$
0,7700 e a quantidade de 6.500 Unidade .

Item: 14
Descrição: PARAFUSO
Descrição Complementar: PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 19 MM,
DIÂMETRO 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA DE PANELA PHILIPS
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Centena
Valor Estimado: R$ 16,4100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 11,9000 e a
quantidade de 100 Centena .

Item: 15
Descrição: TRINCHA
Descrição Complementar: Pincel chato (trincha), cerdas GRIS, tamanho: 1.1/2´ (38mm), cabo de plástico.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3,8300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2,5400 e a
quantidade de 1.500 Unidade .

Item: 16
Descrição: TRINCHA
Descrição Complementar: TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL CERDAS GRIS
DUPLA, TAMANHO 2 POL, TIPO CABO ANATÔMICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2,4000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 17
Descrição: TRINCHA
Descrição Complementar: TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS CERDA BRANCA CHINESA,
TAMANHO 2 1/2 POL, TIPO CABO CURTO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 18
Descrição: TRINCHA
Descrição Complementar: TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL CERDAS GRIS
DUPLA, TAMANHO 3 POL, TIPO CABO ANATÔMICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3,8600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 19
Descrição: TRINCHA
Descrição Complementar: TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA,
TAMANHO 4POL, TIPO CABO ANATÔMICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6,5700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 20
Descrição: REVESTIMENTO PISO
Descrição Complementar: Piso cerâmico esmaltado extra, PEI maior ou igual a 4, formato maior que 2.025 cm².
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.875 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Estimado: R$ 35,6500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 32,0000 e a quantidade de 1.875
Metro quadrado .

Item: 21
Descrição: REVESTIMENTO PISO
Descrição Complementar: Piso cerâmico esmaltado extra, PEI maior ou igual a 4, formato maior que 2.025 cm².
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Quantidade: 625 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Estimado: R$ 35,6500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 25,0000 e a quantidade de 625 Metro
quadrado .

Item: 22
Descrição: REVESTIMENTO PISO
Descrição Complementar: Revestimento cerâmico esmaltado extra, PEI maior ou igual a 3, formato menor a
2.025 cm².
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Estimado: R$ 18,7400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 34,6000 e com valor negociado a R$
18,7000 e a quantidade de 1.200 Metro quadrado .

Item: 23
Descrição: ARGAMASSA
Descrição Complementar: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAISANTIFUNGOS E IMPERMEÁVEL, TIPO REJUNTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 2,9300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 24
Descrição: PVC - FORRO / REVESTIMENTO
Descrição Complementar: Rodaforro tipo SANCA, acabamento em PVC, cor branca, barra de 6m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 45,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 45,0000 e a quantidade de 2.250
Unidade .

Item: 25
Descrição: PVC - FORRO / REVESTIMENTO
Descrição Complementar: Rodaforro tipo SANCA, acabamento em PVC, cor branca, barra de 6m.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 750 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 45,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 45,0000 e a quantidade de 750
Unidade .

Item: 26
Descrição: PVC - FORRO / REVESTIMENTO
Descrição Complementar: Canto de PVC 90°, tipo SANCA, externo, dimensão: 6cm, na cor branca.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4,5800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 27
Descrição: ROLO PINTURA PREDIAL
Descrição Complementar: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 32,8500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: RENNOVA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 15,0000 e a quantidade de 1.500
Unidade .

Item: 33
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Descrição: ROLO PINTURA PREDIAL
Descrição Complementar: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 12,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 12,9700 e com
valor negociado a R$ 12,0000 e a quantidade de 1.500 Unidade .

Item: 34
Descrição: TELHA
Descrição Complementar: TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM,
LARGURA 110 CM, ESPESSURA 8 MM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 85,5600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 35
Descrição: TELHA
Descrição Complementar: TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM,
LARGURA 110 CM, ESPESSURA 8 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 85,5600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 37
Descrição: TELHA
Descrição Complementar: TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 3050 MM,
LARGURA 1100MM, ESPESSURA 8 MM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 625 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 128,2400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - CAIXA PASSAGEM

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:35:39

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - CAIXA PASSAGEM

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:36:02

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - ESTOPA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:36:20

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - FITA ADESIVA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:37:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - FITA ADESIVA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

25/06/2021
14:59:17

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,5200. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

25/06/2021
14:59:34

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,7500. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

25/06/2021
14:59:43

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 3,1500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

25/06/2021
14:59:52

Recusa da proposta. Fornecedor: ALFA PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.878.675/0001-48, pelo melhor lance de R$ 3,2100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

25/06/2021
15:02:22 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

25/06/2021
15:07:22

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
4,5600, R$ 4,5700 e R$ 4,8400.

Reinício etapa
fechada

25/06/2021
15:12:23

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
4,9500, R$ 4,9600 e R$ 5,2000.

Reinício etapa
fechada

25/06/2021
15:17:24

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
5,6000, R$ 6,1000 e R$ 6,7400.

Reinício etapa
fechada

25/06/2021
15:22:25

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R$
6,7500.

Encerramento 25/06/2021
15:27:26 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

25/06/2021
15:27:26 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

29/06/2021
10:07:04

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 3,5000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
10:07:12

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 4,0900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
10:07:19

Recusa da proposta. Fornecedor: SLIM SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
11.901.975/0001-07, pelo melhor lance de R$ 4,1000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
10:07:27

Recusa da proposta. Fornecedor: GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
35.236.131/0001-57, pelo melhor lance de R$ 4,5600. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do 29/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
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prazo -
Convocação
anexo

10:07:34 SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:27:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITARE PRODUTOS,
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:45:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:56:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITARE PRODUTOS,
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:20:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, pelo melhor lance de R$ 4,5700.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - FITA SINALIZAÇÃO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
14:30:07

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 6,5100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
14:30:19

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,7700. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
14:30:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ALFA PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.878.675/0001-48, pelo melhor lance de R$ 6,9000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
14:30:44

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 7,3000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
14:36:52 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
14:41:52

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
11,7200, R$ 11,7300 e R$ 13,9500.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
14:46:53

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
15,0000, R$ 15,1200 e R$ 19,9900.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
14:51:54

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
20,0000 e R$ 25,8000.

Encerramento 28/06/2021
14:56:55 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
14:56:55 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:11:46

Recusa da proposta. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF:
26.469.541/0001-57, pelo melhor lance de R$ 8,3400. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:12:05

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 11,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:15:11

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,9900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:15:38

Recusa da proposta. Fornecedor: GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
35.236.131/0001-57, pelo melhor lance de R$ 11,7200. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:16:22

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,7300. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.
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Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:09:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
11:21:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:23:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:28:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:33:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:37:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:20:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, pelo melhor lance de R$
13,9500.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - GANCHO METÁLICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:49:56

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - PARAFUSO COM PORCA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:50:32

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - PARAFUSO COM PORCA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:50:49

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 12 - PARAFUSO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:51:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - PARAFUSO COM PORCA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:26:24

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 0,5300. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:26:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,9100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:26:49

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 0,9400. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:26:58

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 1,1500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:27:39

Recusa da proposta. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF:
26.469.541/0001-57, pelo melhor lance de R$ 1,1800. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
15:28:46 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
15:33:46

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
1,6500, R$ 2,9600 e R$ 3,0000.

Encerramento 28/06/2021
15:38:47 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
15:38:47 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:41:41

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 1,3000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:08:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:50:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
09:54:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:05:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:23:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,4200 e com valor negociado a R$
0,7700. Motivo: Valor obtido após negociação.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI -
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - PARAFUSO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:42:25

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 0,3000. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:43:04

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 7,7000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:43:33

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 7,8900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
15:43:41

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 9,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
15:44:22 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
15:49:23

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
19,4700, R$ 20,0000 e R$ 24,8900.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
15:54:24

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R$
100,0000.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
15:59:25 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio
eletrônico

28/06/2021
15:59:25

Item teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 28/06/2021
15:59:25 Item encerrado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:03:45

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,3800. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:08:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
11:22:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:24:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:28:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:33:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:37:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAAZ ROLAMENTOS
FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:26:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, pelo melhor lance de R$
11,9000.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI - CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 15 - TRINCHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:04:14

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,4200. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:04:22

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,9700. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:04:59

Recusa da proposta. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF:
26.469.541/0001-57, pelo melhor lance de R$ 2,2900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:05:21

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 2,4500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
16:05:54 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
16:10:54

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
2,7000, R$ 2,9700 e R$ 3,0100.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
16:15:55

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
3,3000, R$ 3,5000 e R$ 5,9900.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
16:20:56

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
6,0000, R$ 7,5000 e R$ 10,0000.

Encerramento 28/06/2021
16:25:57 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
16:25:57 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:09:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:18:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM COMERCIO DE
MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
09:24:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
09:27:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RM COMERCIO DE
MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:29:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 2,5400.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - TRINCHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:51:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 17 - TRINCHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:51:30

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - TRINCHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:55:43

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - TRINCHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
10:58:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - REVESTIMENTO PISO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:30:37

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 16,8900. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:30:44

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 23,3900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:30:54

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 23,4000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
16:31:57 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
16:36:57

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
46,2500, R$ 50,0000 e R$ 100,0000.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
16:41:58 Encerrada etapa fechada do item.

Encerramento 28/06/2021
16:41:58 Item encerrado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:47:10

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 31,7600. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.
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Recusa de
proposta

28/06/2021
16:47:21

Recusa da proposta. Fornecedor: I ELISA A SILVA LICITACOES, CNPJ/CPF:
16.435.842/0001-06, pelo melhor lance de R$ 31,7700. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:09:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:43:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
09:49:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
11:01:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:30:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, pelo melhor lance de R$ 32,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 21 - REVESTIMENTO PISO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:48:12

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 15,7200. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:48:19

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 23,3900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
16:48:25

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 23,4000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
16:48:50 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
16:53:50

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
46,2500 e R$ 50,0000.

Encerramento 28/06/2021
16:58:51 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
16:58:51 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:08:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:51:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:00:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:06:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:31:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 25,0000.
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Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI -
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 22 - REVESTIMENTO PISO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:18:05

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 14,2500. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:18:24

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 23,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:18:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 23,4000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

28/06/2021
17:19:26 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

28/06/2021
17:24:26

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
34,6000 e R$ 48,0000.

Sorteio
eletrônico

28/06/2021
17:29:27

Item teve empate real para o valor 32,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 28/06/2021
17:29:27 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

28/06/2021
17:29:27 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:39:34

Recusa da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, pelo melhor lance de R$ 32,0100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:39:45

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 32,0100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado

Recusa de
proposta

28/06/2021
17:40:08

Recusa da proposta. Fornecedor: I ELISA A SILVA LICITACOES, CNPJ/CPF:
16.435.842/0001-06, pelo melhor lance de R$ 32,0100. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:08:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:51:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
09:56:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:06:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SUDOESTE
EIRELI, CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:34:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 34,6000 e com valor negociado a R$
18,7000. Motivo: Valor obtido após negociação.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI -
CNPJ/CPF: 36.613.427/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 23 - ARGAMASSA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
11:05:46

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 24 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:11:24

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,8200. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:11:55

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,9900. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:12:27

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 3,2500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:12:52

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

29/06/2021
09:13:37 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 29/06/2021
09:18:37 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

29/06/2021
09:18:37 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:21:16

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 8,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:21:27

Recusa da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:09:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:46:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:14:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:30:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:35:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 45,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
16:16:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
16:33:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI -
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 25 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:21:56

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,8200. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:22:08

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,8900. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:22:14

Recusa da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 3,2500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:22:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

29/06/2021
09:23:27 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento
etapa fechada

29/06/2021
09:28:27 Encerrada etapa fechada do item.

Encerramento 29/06/2021
09:28:27 Item encerrado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:30:05

Recusa da proposta. Fornecedor: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
32.617.419/0001-83, pelo melhor lance de R$ 8,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:30:12

Recusa da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:09:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:47:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:15:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:31:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:35:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 45,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI -
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 26 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
11:05:58

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 27 - ROLO PINTURA PREDIAL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:31:50

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,1500. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:32:04

Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 9,8000. Motivo: Conforme
Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:32:17

Recusa da proposta. Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, pelo melhor lance de R$ 10,4200. Motivo: Conforme
Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:32:37

Recusa da proposta. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF:
26.469.541/0001-57, pelo melhor lance de R$ 10,7200. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:32:50

Recusa da proposta. Fornecedor: GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
35.236.131/0001-57, pelo melhor lance de R$ 10,9900. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:33:03

Recusa da proposta. Fornecedor: NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 32.461.344/0001-94, pelo melhor lance de R$ 11,2000. Motivo:
Conforme Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance
ofertado.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

29/06/2021
09:35:02 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

29/06/2021
09:40:01

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
19,9900, R$ 20,0000 e R$ 27,5000.

Reinício etapa
fechada

29/06/2021
09:45:02

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$
28,4000 e R$ 1.000,0000.

Encerramento 29/06/2021
09:50:03 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

29/06/2021
09:50:03 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:10:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:47:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:15:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
11:31:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S K S COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.971.941/0001-82.

Recusa de
proposta

01/07/2021
16:17:00

Recusa da proposta. Fornecedor: S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, pelo melhor lance de R$ 12,0000. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
16:38:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
16:59:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENNOVA COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 04.597.880/0001-86.

Aceite de
proposta

01/07/2021
17:06:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, pelo melhor lance de R$ 15,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RENNOVA COMERCIAL LTDA -
CNPJ/CPF: 04.597.880/0001-86
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - ROLO PINTURA PREDIAL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:58:42

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI, CNPJ/CPF:
29.714.907/0001-02, pelo melhor lance de R$ 8,5800. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:59:21

Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 9,1100. Motivo: Conforme
Ata de realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Recusa de
proposta

29/06/2021
09:59:33

Recusa da proposta. Fornecedor: INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
31.999.655/0001-49, pelo melhor lance de R$ 12,0700. Motivo: Conforme Ata de
realização, a empresa não conseguiu manter seu ultimo lance ofertado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:07:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/06/2021
10:27:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITARE PRODUTOS,
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:45:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/06/2021
10:56:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITARE PRODUTOS,
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17.

Aceite de
proposta

01/07/2021
15:43:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, pelo melhor lance de R$ 12,9700 e
com valor negociado a R$ 12,0000. Motivo: Valor obtido após negociação.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
17:13:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 34 - TELHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
11:06:21

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 35 - TELHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
11:06:44

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 37 - TELHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44 Volta de Fase para Julgamento

Cancelado no
julgamento

29/06/2021
11:07:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: Mesmo após a negociação com as empresas,
conforme Ata de Realização, o item restou cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/06/2021
10:26:44

Este pregão foi reagendado para 10/06/2021 15:00.

Sistema 02/06/2021
10:26:44

Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35 e 37 estão retornando à fase

de Julgamento.
Pregoeiro 10/06/2021

15:08:36
Boa tarde senhores(as) fornecedores!

Pregoeiro 10/06/2021
15:13:36

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 10/06/2021
15:38:50

Favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 10/06/2021
15:44:36

Tendo em vista que decorreu o prazo de validade das propostas de preços sem
a finalização do certame, a Pregoeira consultou as empresas vencedoras sobre
a possibilidade de prorrogar a validade para mais 30 (trinta) dias no mínimo.

Em resposta, apenas as empresas vencedoras dos itens 04 e 36 manifestaram
interesse em prorrogar a validade de suas propostas.

Pregoeiro 10/06/2021
15:44:55

Desta forma, a partir deste momento, será realizada negociação com as
empresas remanescentes dos seguintes itens: 01, 02, 03, 05, 06, 08 ao 27, 33,

34, 35 e 37.
Pregoeiro 10/06/2021

15:46:29
Neste sentido, informo desde já, que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos

para que as empresas respondam quanto a negociação solicitada. Caso a
empresa não responda, entenderei que a mesma não possui interesse em

negociar, em virtude disso, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro 10/06/2021

15:47:20
Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão."

Pregoeiro 10/06/2021
15:50:43

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou o menor valor unitário de R$ 1,01 (um real e um
centavo). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
32.617.419/0001-

83
10/06/2021
16:00:29

Infelizmente não temos condições

Pregoeiro 10/06/2021
16:06:07

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço pela informação.
Obrigada!

Pregoeiro 10/06/2021
16:08:16

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 2,21 (dois reais e
vinte e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

16:08:26
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 0,91 (noventa e
um centavo). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

16:24:46
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 8,70 (oito reais e
setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

16:25:45
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 1,93 (um real e

noventa e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (sete reais e noventa centavos).

Pregoeiro 10/06/2021
16:26:01

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 0,80 (oitenta
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centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

Pregoeiro 10/06/2021
16:27:05

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 0,82 (oitenta e

dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).

Pregoeiro 10/06/2021
16:41:34

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 15 o menor valor unitário de R$ 1,97 (um real e
noventa e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 1,42 (setenta e dois centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

16:41:47
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 2,15 (dois reais e

quinze centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o
valor unitário de R$ 1,52 (setenta e dois centavos).

Pregoeiro 10/06/2021
16:42:09

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 3,29 (três reais e
vinte e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar

o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

17:00:10
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 4,59 (quatro reais
e cinquenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

17:00:23
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

17:00:45
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 39,31 (trinta e
nove reais e trinta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,65 (trinta e sete reais e sessenta e

cinco centavos).
Pregoeiro 10/06/2021

17:12:24
Senhores licitantes, tendo em vista a necessidade de continuidade da

negociação e a proximidade do fim de expediente, a sessão será suspensa,
ficando agendada o seu retorno para amanhã 11/06/2021 às 14:00 horas.

Pregoeiro 10/06/2021
17:18:02

Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 10/06/2021
17:18:10

Obrigada!

Pregoeiro 11/06/2021
14:05:36

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 11/06/2021
14:14:41

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 11/06/2021
14:20:28

Irei dar continuidade ao procedimento de negociação.

Pregoeiro 11/06/2021
14:21:30

Cumpre ressaltar que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as
empresas respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não
responda, entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em

virtude disso, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro 11/06/2021

14:21:46
Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão."

Pregoeiro 11/06/2021
14:37:56

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário

de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e

cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

14:38:31
Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 07 o menor valor unitário
de R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 5,29 (cinco reais e vinte e

nove centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

14:38:44
Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário
de R$ 6,77 (seis reais e setenta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que
a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e

um centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

14:40:02
Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário
de R$ 0,98 (noventa e oito centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).



07/07/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 21/59

Pregoeiro 11/06/2021
14:58:03

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 23 o menor valor unitário

de R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove

centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

14:58:24
Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário
de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso

que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta
e dois centavos).

Pregoeiro 11/06/2021
14:58:39

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário
de R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que

a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e
dois centavos).

Pregoeiro 11/06/2021
14:59:01

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 26 o menor valor unitário
de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,96 (um real e noventa e seis

centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

14:59:55
Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário
de R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Vamos negociar?

Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 71,96 (setenta e
um reais e noventa e seis centavos).

Pregoeiro 11/06/2021
15:23:30

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário
de R$ 0,99 (noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

15:23:40
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário
de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze

centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

15:23:52
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 33 o menor valor unitário
de R$ 9,11 (nove reais e onze centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 8,58 (oito reais e cinquenta e
oito centavos).

20.784.313/0001-
95

11/06/2021
15:24:54

Boa tarde , um momento

20.784.313/0001-
95

11/06/2021
15:27:28

Informo de que declinamos do interesse destes itens devido a este pregão ser
do mês de fevereiro o que torna inviável mantes os preços por tanto tempo

Pregoeiro 11/06/2021
15:32:06

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Ok, agradeço a
informação.

Pregoeiro 11/06/2021
15:43:34

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 20 o menor valor unitário de R$ 23,39
(vinte e três reais e trinta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 16,89 (dezesseis reais e oitenta
e nove centavos).

Pregoeiro 11/06/2021
15:44:28

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 23,39

(vinte e três e trinta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais setenta e dois

centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

15:44:47
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 23,00
(vinte e três reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

15:45:15
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,05
(um real e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

15:57:10
Para GYN AUTOMOTIVA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 44,20 (quarenta e
quatro reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos).
Pregoeiro 11/06/2021

16:14:16
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 14 o menor valor unitário de R$ 7,89

(sete reais e oitenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos).

32.617.419/0001-
83

11/06/2021
16:16:58

Senhor pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar nesse valor.
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Pregoeiro 11/06/2021
16:19:56

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, obrigada pela informação.

Pregoeiro 11/06/2021
16:26:08

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, questiono: A
empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último valor

apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta)
dias no mínimo?

32.617.419/0001-
83

11/06/2021
16:30:43

Infelizmente não os custos subiram bastante

Pregoeiro 11/06/2021
16:32:17

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ok, obrigada.

Pregoeiro 11/06/2021
16:54:19

Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,
a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para dia 15/06/2021

(terça feira) às 09:00 horas.
Pregoeiro 11/06/2021

16:54:43
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 11/06/2021
16:54:50

Obrigada!

Pregoeiro 15/06/2021
09:07:26

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 15/06/2021
09:13:14

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 15/06/2021
09:16:44

Irei dar continuidade a negociação.

Pregoeiro 15/06/2021
09:17:10

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 15/06/2021
09:17:29

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 15/06/2021

09:23:20
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,49 (um real e
quarenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

09:27:38
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 9,10 (nove reais e
dez centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

09:29:41
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 3,77 (três reais e
setenta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
09:32:10

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 4,68 (quatro reais

e sessenta e oito centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
09:50:38

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 5,59 (um real e
quarenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
09:52:51

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 20 o menor valor unitário de R$ 23,40 (vinte e

três reais e quarenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 16,89 (dezesseis reais e oitenta e nove

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

10:08:12
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 23,40 (vinte e
três reais e quarenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

10:08:25
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 23,40 (vinte e
três reais quarenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
10:18:38

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 2,42

(dois reais e quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

10:18:52
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 0,94
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(noventa e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
10:19:19

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 26 o menor valor unitário de R$ 3,75

(três reais e setenta e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,96 (quatorze reais e vinte e cinco

centavos).
32.617.419/0001-

83
15/06/2021
10:21:13

Infelizmente não podemos os custos subiram bastante

Pregoeiro 15/06/2021
10:29:07

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, questiono: A
empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último valor

apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta)
dias no mínimo?

32.617.419/0001-
83

15/06/2021
10:36:53

Não conseguimos os preços subiram bastante

Pregoeiro 15/06/2021
10:46:18

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço a informação.

Pregoeiro 15/06/2021
10:46:37

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 2,37
(dois reais e trinta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

10:46:55
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 3,15

(três reais e quinze centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
10:47:04

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 1,20
(um real e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

10:48:12
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 2,20

(dois reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
11:06:46

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 2,25

(dois reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
11:07:15

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 2,70

(dois reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:07:24
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 23 o menor valor unitário de R$ 2,05

(dois reais e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
11:07:36

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 53,00

(cinquenta e três reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 37,65 (trinta e sete reais e sessenta e cinco

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:08:44
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário de R$ 96,00
(noventa e seis reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar
o valor unitário de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
11:20:08

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 07 o menor valor unitário de R$ 6,00 (seis reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

4,76 (quatro reais e setenta e seis centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:24:25
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário de R$ 3,25 (três reais e
vinte e cinco). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:24:42
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário de R$ 3,25 (três reais e
vinte e cinco). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:37:26
Para ALFA PAPELARIA EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 6,90 (seis reais e
noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

11:48:43
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 1,00
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(um real). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
11:48:56

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 15 o menor valor unitário de R$ 2,92

(dois reais e noventa e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,42 (um real e quarenta e dois

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

12:04:41
Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,

ficando agendada o seu retorno para hoje (15/06/2021) às 14:00 horas.
Pregoeiro 15/06/2021

14:04:56
Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 15/06/2021
14:08:13

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 15/06/2021
14:16:07

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário de
R$ 10,42 (dez reais e quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que

a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze
centavos).

18.641.075/0001-
17

15/06/2021
14:25:37

Boa tarde Senhor(a) Pregoeiro(a)!

18.641.075/0001-
17

15/06/2021
14:26:37

Claro! Irei verificar com o setor responsável se conseguimos alcançar o
estimado para o item 27. Peço um momento, por favor!

18.641.075/0001-
17

15/06/2021
14:30:41

Prezado(a), infelizmente não conseguimos alcançar o valor proposto. Já
ofertamos o nosso mínimo para o item 27.

Pregoeiro 15/06/2021
14:40:07

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor fornecedor,
questiono: A empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último
valor apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais

30(trinta) dias no mínimo?
18.641.075/0001-

17
15/06/2021
14:42:51

Caro(a) Pregoeiro(a), um momento, por gentileza.

18.641.075/0001-
17

15/06/2021
14:52:30

Prezado(a) Pregoeiro(a), em virtude da proposta encontrar-se vencida e tendo
em vista as instabilidades do cenário econômico, infelizmente não conseguimos

assumir o item 27.
Pregoeiro 15/06/2021

14:55:45
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Agradeço a

informação!
Pregoeiro 15/06/2021

14:57:58
Para INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,

a empresa ofertou para o item 33 o menor valor unitário de R$ 12,07 (doze
reais e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar

o valor unitário de R$ 8,58 (oito reais e cinquenta e oito centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:16:11
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 52,94 (cinquenta

e dois reais e noventa e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e

noventa centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:34:50
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,50 (um real e
cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:40:19
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 2,75 (dois reais e
setenta e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:48:47
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e
vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:51:26
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

15:57:02
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 14 o menor valor unitário de R$ 9,00 (dois reais e
cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

16:17:54
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 2,90

(dois reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
16:35:33

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 7,30

(sete reais e trinta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).
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Pregoeiro 15/06/2021
16:37:24

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 1,15

(um real e quinze centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
16:40:04

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 15 o menor valor unitário de R$ 2,45

(dois reais e quarenta e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,42 (um real e quarenta e dois

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

16:46:17
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 5,70
(cinco reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito
centavos).

Pregoeiro 15/06/2021
16:47:55

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 7,70

(sete reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove

centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

16:50:24
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 53,00
(cinquenta e três reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos).
Pregoeiro 15/06/2021

17:01:33
Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,

a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia
16/06/2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 15/06/2021
17:01:55

Obrigada a todos! Até amanhã!

Pregoeiro 16/06/2021
09:06:08

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 16/06/2021
09:06:32

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 16/06/2021
09:07:47

Irei dar continuidade ao procedimento de negociação.

Pregoeiro 16/06/2021
09:08:02

Cumpre ressaltar que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as
empresas respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não
responda, entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em

virtude disso, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro 16/06/2021

09:08:11
Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão."

Pregoeiro 16/06/2021
09:11:34

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 9,73

(nove reais e setenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
09:12:47

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 1,43

(um real e quarenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
09:14:40

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 3,84

(três reais e oitenta e quatro). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
09:15:48

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário de R$ 10,72
(dez reais e setenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

09:27:12
Para ALFA PAPELARIA EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 3,24 (três reais e
vinte e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).

37.878.675/0001-
48

16/06/2021
09:40:26

ALFA PAPELARIA EIRELI - Bom dia

37.878.675/0001-
48

16/06/2021
09:41:20

Aguarde mais um momento, estou verificando.

Pregoeiro 16/06/2021
09:42:54

Para ALFA PAPELARIA EIRELI - OK

37.878.675/0001-
48

16/06/2021
09:52:26

ALFA PAPELARIA EIRELI - Sr. Pregoeiro, após analise, não temos condições de
aceitar esse item no valor ofertado.

Pregoeiro 16/06/2021 Para ALFA PAPELARIA EIRELI - Agradeço a informação.
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09:56:59
Pregoeiro 16/06/2021

10:01:52
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 1,95 (um real e
noventa e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:04:13
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 3,00 (três reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:06:00
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 23 o menor valor unitário de R$ 2,60(dois reais e
sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:07:17
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário de R$ 3,90 (três reais e
noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:10:51
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário de R$ 3,90 (três reais e
noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:12:19
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 26 o menor valor unitário de R$ 3,90 (três reais e
noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:23:12
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 20 o menor valor unitário de R$ 31,76
(trinta e um reais e setenta e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 16,89 (dezesseis reais e oitenta
e nove centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
10:25:04

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 98,63

(noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que
a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,65 (trinta e sete reais e

sessenta e cinco centavos).
32.617.419/0001-

83
16/06/2021
10:27:46

Bom dia não temos condições de ofertar menor preço

Pregoeiro 16/06/2021
10:28:09

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário de R$ 129,90

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 71,96 (setenta e um reais e

noventa centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

10:31:51
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, questiono: A

empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último valor
apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta)

dias no mínimo?
32.617.419/0001-

83
16/06/2021
10:32:12

Bom dia não temos condições de ofertar menor preço, nem manter a proposta
devido os custos terem aumentado e a validade da mesma estar vencida.

Pregoeiro 16/06/2021
10:37:08

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço a informação!

Pregoeiro 16/06/2021
10:38:44

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 32,82 (trinta e
dois reais e oitenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois
centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
10:38:56

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 32,01 (trinta e

dois reais e um centavo). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 14,25(quatorze reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
10:53:15

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 33 o menor valor unitário de
R$ 12,97 (doze reais e noventa e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que
a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 8,58 (oito reais e cinquenta e

oito centavos).
18.641.075/0001-

17
16/06/2021
10:54:35

Bom dia Senhor(a) Pregoeiro(a)!

18.641.075/0001-
17

16/06/2021
10:55:57

Um momento, por gentileza. Irei verificar com o setor responsável!

Pregoeiro 16/06/2021
11:00:21

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - OK

18.641.075/0001-
17

16/06/2021
11:05:58

Prezado(a) Pregoeiro(a), conseguimos fornecer o item 33 pelo valor de R$
12,00, é o mínimo que podemos ofertar.
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Pregoeiro 16/06/2021
11:12:29

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sendo assim, peço
que a empresa permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação

com as empresas remanescentes dos demais itens, a empresa LICITARE
PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA será convocada para apresentar a

proposta ajustada, conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.
18.641.075/0001-

17
16/06/2021
11:13:59

Iremos acompanhar. Muito obrigada Estimado(a) Pregoeiro(a)!

Pregoeiro 16/06/2021
11:27:24

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 3,20 (três reais e
vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

11:27:36
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 12,00 (doze

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
11:28:59

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 3,50 (três reais e
cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

11:42:25
Senhores licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão
será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (16/06/2021) às

14:00 horas.
Pregoeiro 16/06/2021

11:42:58
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 16/06/2021
14:05:18

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 16/06/2021
14:05:43

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 16/06/2021
14:05:58

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 16/06/2021
14:21:46

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 1,50 (um real e

cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o
valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
14:47:24

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 23 o menor valor unitário de R$ 3,00 (três reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

1,69 (um real e sessenta e nove centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

14:54:26
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 26 o menor valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

1,96 (um real e noventa e seis centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

15:09:08
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário de R$ 130,00 (cento e
trinta reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

15:24:44
Para ALFA PAPELARIA EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 2,79 (dois reais e
setenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
37.878.675/0001-

48
16/06/2021
15:40:12

ALFA PAPELARIA EIRELI - Boa tarde

37.878.675/0001-
48

16/06/2021
15:40:23

Aguarde um momento por favor

37.878.675/0001-
48

16/06/2021
15:41:24

ALFA PAPELARIA EIRELI - Sr. pregoeiro não temos condições de aceitar esse
item também.

Pregoeiro 16/06/2021
15:43:33

Para ALFA PAPELARIA EIRELI - Agradeço a informação!

Pregoeiro 16/06/2021
15:47:49

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 7,99 (sete reais e

noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
15:50:12

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 14 o menor valor unitário de R$ 11,38 (onze reais

e trinta e oito centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
16:08:33

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 2,42

(dois reais e quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
16:12:18

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 32,01
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(trinta e dois reais e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco

centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:25:05
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário de R$ 8,00
(oito reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:25:46
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário de R$ 8,00
(oito reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:27:55
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 72,71

(setenta e dois reais e setenta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e

noventa centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:38:50
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 2,25

(dois reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
16:39:04

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 2,70

(dois reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
16:51:56

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 1,18

(um real e dezoito centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
16:52:07

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 3,06
(três reais e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:52:17
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 6,10
(seis reais e dez centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
Pregoeiro 16/06/2021

16:52:31
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de

lances, a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 8,42
(oito reais e quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove
centavos).

Pregoeiro 16/06/2021
17:10:45

Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,
a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia

17/06/2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro 17/06/2021

09:03:21
Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 17/06/2021
09:06:37

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 17/06/2021
09:07:16

Irei dar continuidade às negociações.

Pregoeiro 17/06/2021
09:10:14

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 17/06/2021
09:10:35

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 17/06/2021

09:14:18
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 15 o menor valor unitário
de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,42 (um real e quarenta

e dois centavos).
20.784.313/0001-

95
17/06/2021
09:22:19

Bom dia, um momento

20.784.313/0001-
95

17/06/2021
09:23:19

Infelizmente não conseguimos chegar ao valor de R$ 1,42 , nosso lance já é
nosso valor mínimo

Pregoeiro 17/06/2021
09:24:57

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Senhor fornecedor,
questiono: A empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último
valor apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais

30(trinta) dias no mínimo?



07/07/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 29/59

20.784.313/0001-
95

17/06/2021
09:27:30

Um momento

20.784.313/0001-
95

17/06/2021
09:28:53

Sim podemos prorrogar a proposta por mais 30 dias.

Pregoeiro 17/06/2021
09:32:51

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sendo assim, peço
que a empresa permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação
com as empresas remanescentes dos demais itens, a empresa RM COMERCIO

DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA., será convocada para apresentar a
proposta ajustada, conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.

Pregoeiro 17/06/2021
09:53:40

Senhores(as) licitantes, informo que a empresa LUANA CRUZ MACEDO,
vencedora do item 04, apresentou pedido de desclassificação, (doc. anexado

aos autos), desta forma, de acordo com a ordem de classificação, as empresas
remanescentes serão convocadas para negociação.

Pregoeiro 17/06/2021
09:58:05

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário

de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e

nove centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

10:19:43
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 4,00

(quatro reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
10:27:40

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 4,10

(quatro reais e dez centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
10:45:37

Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 20 o menor valor unitário de R$ 31,77 (trinta e
um reais e setenta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 16,89 (dezesseis reais e oitenta e nove

centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

10:48:17
Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 32,83 (trinta e
dois reais e oitenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois
centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
10:50:09

Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 98,64 (noventa e

oito reais e sessenta e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,65 (trinta e sete reais e

sessenta e cinco centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

11:09:27
Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário de R$ 10,99 (dez reais e
noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos).
35.236.131/0001-

57
17/06/2021
11:15:36

SÓ UM instante.

35.236.131/0001-
57

17/06/2021
11:16:40

Não temos como negociar, e informamos que ja estamos dentro do vosso valor
estimado.

Pregoeiro 17/06/2021
11:20:58

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor, questiono: A empresa
consegue apresentar proposta ajustada com o último valor apresentado na

licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta) dias no mínimo?
Pregoeiro 17/06/2021

11:22:10
Para GGV COMERCIAL EIRELI - Ou seja, no ultimo valor proposto de R$ 10,99

(dez reais e noventa e nove centavos).
35.236.131/0001-

57
17/06/2021
11:25:28

a proposta comercial encontra-se vencida.

35.236.131/0001-
57

17/06/2021
11:25:51

Onde não temos como prorrogar por mais 30 dias.

Pregoeiro 17/06/2021
11:30:55

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Ok. Agradeço a informação.

Pregoeiro 17/06/2021
11:46:16

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 4,00 (quatro

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
11:49:17

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,51 (um real e
cinquenta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

11:50:50
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 3,71 (três reais e

setenta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).
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Pregoeiro 17/06/2021
11:54:17

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 23 o menor valor unitário de R$ 3,03 (três reais e
três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

12:09:00
Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,

ficando agendada o seu retorno para hoje (17/06/2021) às 14:00 horas.
Pregoeiro 17/06/2021

14:04:01
Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 17/06/2021
14:04:25

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 17/06/2021
14:04:57

Irei dar continuidade ao procedimento de negociação.

Pregoeiro 17/06/2021
14:15:59

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 12,90

(doze reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
14:17:35

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 26 o menor valor unitário de R$ 50,00
(cinquenta reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos).
37.971.941/0001-

82
17/06/2021
14:25:06

Boa Tarde, não consigo fazer negociação , peço que seja desclassificada nossa
empresa de ambos itens... Agradeço deste de já ....

Pregoeiro 17/06/2021
14:27:12

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 17/06/2021
14:34:18

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 4,70
(quatro reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove

centavos).
26.469.541/0001-

57
17/06/2021
14:40:18

Boa tarde, para o item 4 não conseguimos chegar ao valor citado. pedimos que
passe para o próximo colocado

Pregoeiro 17/06/2021
14:40:24

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 8,34

(oito reais e trinta e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um

centavos).
26.469.541/0001-

57
17/06/2021
14:43:54

PARA O ITEM 8 NÃO CONSEGUIMOS CHEGAR AO VALOR CITADO, PEDIMOS
QUE PASSE PARA O PRÓXIMO COLOCADO

Pregoeiro 17/06/2021
14:45:25

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Ok. Agradeço a informação.

Pregoeiro 17/06/2021
15:07:35

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 4,70
(quatro reais e setenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove

centavos).
08.839.850/0001-

90
17/06/2021
15:14:42

Boa Tarde, Sr. Pregoeiro. Infelizmente, não temos como atender ao pedido, pois
já lançamos nossos preços mínimos.

Pregoeiro 17/06/2021
15:30:07

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - O valor solicitado de R$ 3,49
corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o

valor estimado para contratação de é de R$ 3,91. Portanto, questiono: A
empresa consegue ofertar o valor de R$ 3,91 (três reais e noventa e um

centavos)?
08.839.850/0001-

90
17/06/2021
15:36:12

Sr. Pregoeiro, infelizmente, não temos como atender vossa solicitação.

Pregoeiro 17/06/2021
15:38:21

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Ok. Agradeço a informação.

Pregoeiro 17/06/2021
15:44:11

Para SLIM SUPRIMENTOS LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 2,80 (dois reais e

oitenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o
valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
16:11:53

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 4,09

(quatro reais e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois

centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

16:13:27
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 32,84

(trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta e

dois centavos).
32.617.419/0001-

83
17/06/2021
16:15:05

Boa tarde não temos condições de ofertar menor preço, nem manter a proposta
devido os custos terem aumentado e a validade da mesma estar vencida.
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Pregoeiro 17/06/2021
16:16:32

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 17/06/2021
16:19:22

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 1,76 (um real e

setenta e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).

Pregoeiro 17/06/2021
16:29:39

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

16:30:03
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 2,73 (dois reais e
setenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

16:53:34
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 10 o menor valor
unitário de R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos). Vamos negociar?
Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (setenta e

três centavos).
Pregoeiro 17/06/2021

17:16:12
Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,

a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia
18/06/2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 17/06/2021
17:16:39

Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 17/06/2021
17:16:44

Obrigada!

Pregoeiro 18/06/2021
09:02:09

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 18/06/2021
09:05:31

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 18/06/2021
09:05:58

Irei dar continuidade às negociações.

Pregoeiro 18/06/2021
09:06:10

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 18/06/2021
09:06:30

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 18/06/2021

09:08:52
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 1,30 (um real e
trinta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).
04.597.880/0001-

86
18/06/2021
09:11:26

para item 13 não tem como fazer o preço estimado. obrigada

Pregoeiro 18/06/2021
09:15:08

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 100,00 (cem

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 37,65 (trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
09:19:27

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - NEGOCIAÇÃO Senhor(a) licitante, quanto ao
item 13, o valor solicitado de R$ 0,53 corresponde ao valor unitário ofertado

pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 0,80. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$

0,80 (oitenta centavos)?
04.597.880/0001-

86
18/06/2021
09:21:29

INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIREMOS CHEGAR AO VALOR DE REFERENCIA.
IMAGINE AO PREÇO QUE VCS ESTÃO QUERENDO.OBRIGADO.

04.597.880/0001-
86

18/06/2021
09:23:18

PARA O ITEM 13 NÃO CONSEGUIREMOS CHEGAR AO PREÇO ESTIMADO ,
OBRIGADO.

Pregoeiro 18/06/2021
09:25:00

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Agradeço a informação.

Pregoeiro 18/06/2021
09:25:20

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Quanto ao item 35, o valor solicitado de R$
37,60 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no

entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 85,56. Portanto,
questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 85,56 (oitenta e cinco

reais e cinquenta centavos)?
04.597.880/0001-

86
18/06/2021
09:25:53

PARA O ITEM 35 NÃO CONSEGUIREMOS CHEGAR AO PREÇO ESTIMADO.
OBRIGADO

Pregoeiro 18/06/2021
09:27:22

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Ok, agradeço a informação.



07/07/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 32/59

Pregoeiro 18/06/2021
09:29:47

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 14 o menor valor unitário

de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 7,70 (sete reais e setenta

centavos).
26.674.415/0001-

34
18/06/2021
09:40:32

Bom dia Prezada, nosso melhor preço é R$ 11,90

Pregoeiro 18/06/2021
09:46:26

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Senhor(a)
fornecedor, questiono: A empresa consegue apresentar proposta ajustada com
o último valor apresentado na licitação R$ 11,90(valor unitário) com data de

validade prorrogada para mais 30(trinta) dias no mínimo?
26.674.415/0001-

34
18/06/2021
09:47:55

sim, conseguimos

Pregoeiro 18/06/2021
09:50:34

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sendo assim,
peço que a empresa permaneça conectada, pois, após a finalização da

negociação com as empresas remanescentes dos demais itens, a empresa
DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI será convocada para
apresentar a proposta ajustada, conforme prazo e condições estabelecidas no

Edital.
26.674.415/0001-

34
18/06/2021
09:52:03

OK

Pregoeiro 18/06/2021
09:56:54

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário
de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso

que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta
e dois centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
09:57:55

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário

de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e

cinco centavos).
20.784.313/0001-

95
18/06/2021
09:58:39

Bom dia, um momento

Pregoeiro 18/06/2021
09:58:54

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário

de R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa

e oito centavos).
20.784.313/0001-

95
18/06/2021
09:59:28

Infelizmente não podemos chegar ao valor proposto, nosso lance já é nosso
valor mínimo.

Pregoeiro 18/06/2021
09:59:45

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário

de R$ 9,42 (nove reais e quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa

e nove centavos).
20.784.313/0001-

95
18/06/2021
10:00:39

Para nenhum dos itens é possível a redução.

Pregoeiro 18/06/2021
10:03:43

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Quanto ao item 16,
o valor solicitado de R$ 1,52 corresponde ao valor unitário ofertado pela

empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
2,40. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor unitário de R$

2,40 (dois reais e quarenta centavos)?
Pregoeiro 18/06/2021

10:05:01
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Quanto ao item 17,

o valor solicitado de R$ 2,25 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
3,00. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 3,00 (três

reais)?
20.784.313/0001-

95
18/06/2021
10:06:38

Infelizmente não será possível chegar ao valor estimado para o item 16 e 17

Pregoeiro 18/06/2021
10:07:10

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Quanto ao item 18,
o valor solicitado de R$ 2,98 corresponde ao valor unitário ofertado pela

empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
3,86. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 3,86 (três

reais e oitenta e seis centavos)?
Pregoeiro 18/06/2021

10:08:34
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Quanto ao item 19,

o valor solicitado de R$ 3,99 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
6,57. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 6,57 (seis

reais e cinquenta e sete centavos)?
20.784.313/0001-

95
18/06/2021
10:09:25

Infelizmente não será possível chegar ao valor estimado para o item 18 e 19

Pregoeiro 18/06/2021
10:17:20

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Ok, agradeço a
informação.
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Pregoeiro 18/06/2021
10:18:04

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 20 o menor valor unitário de R$ 32,00 (trinta e

dois reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 16,89 (dezesseis reais e oitenta e nove centavos).

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
10:27:49

Bom dia , sra pregoeira Por favor me conceda mais uns 20 minutos para
resposta

Pregoeiro 18/06/2021
10:29:59

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - ok, aguardo.

Pregoeiro 18/06/2021
10:30:24

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário de R$ 20,00 (vinte

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
10:44:41

SR PREGOEIRO NÃO CONSEGUIMOS ATENDER NESTE VALOR.

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
10:45:02

PARA O ITEM 24

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
10:46:06

PARA O MITEM 20 TAMBEM NÃO ACEITAMOS ENTREGAR NO VALOR DE 16,89

Pregoeiro 18/06/2021
10:48:33

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário de R$ 20,00 (vinte

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
10:52:09

nao conseguimos atender neste valor

Pregoeiro 18/06/2021
10:54:50

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Em relação ao item 20, questiono: A
empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último valor

apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta)
dias no mínimo? Ou seja, no valor unit. de R$ 32,00?

Pregoeiro 18/06/2021
10:56:02

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Quanto ao item 24, questiono: A
empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último valor

apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais 30(trinta)
dias no mínimo? Ou seja, no valor unit. de R$ 20,00 (vinte reais)?

Pregoeiro 18/06/2021
10:57:07

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - E quanto ao item 25, também
questiono: A empresa consegue apresentar proposta ajustada com o último
valor apresentado na licitação com data de validade prorrogada para mais

30(trinta) dias no mínimo? Ou seja, no valor unit. de R$ 20,00 (vinte reais)?
27.619.368/0001-

99
18/06/2021
11:02:57

o item 25 não aceitamos

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
11:03:43

em relação ao item 20 aceitamos aceitar e ajustar a proposta no valor de 32,00

Pregoeiro 18/06/2021
11:08:32

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Ok. E quanto ao item 24?

27.619.368/0001-
99

18/06/2021
11:15:42

O item 24 não aceitamos

Pregoeiro 18/06/2021
11:18:14

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Ok.

Pregoeiro 18/06/2021
11:20:05

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sendo assim, peço que a empresa
permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação com as empresas
remanescentes dos demais itens, a empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI
será convocada para apresentar a proposta ajustada para o ITEM 20, conforme

prazo e condições estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 18/06/2021

11:28:44
Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 32,01 (trinta e
dois reais e um centavo). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 14,25 (dois reais e oitenta e dois centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
11:30:54

Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 99,99 (noventa e
nove reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa
centavos).

16.435.842/0001-
06

18/06/2021
11:33:43

Não temos como atender o valor para o item 22.Obrigado.

16.435.842/0001-
06

18/06/2021
11:34:18

Não temos como atender o valor solicitado para o item 34. Obrigado.

Pregoeiro 18/06/2021
11:35:34

Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário de R$ 149,17 (cento e
quarenta e nove reais e dezessete centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 71,96 (setenta e um reais e

noventa e seis centavos).
Pregoeiro 18/06/2021

11:44:09
Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Quanto ao item 22, o valor solicitado de R$

14,25 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no
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entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 18,74. Portanto,
questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 18,74 (dezoito reais e

setenta e quatro centavos)?
Pregoeiro 18/06/2021

11:50:57
Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Quanto ao item 34, o valor solicitado de R$

37,90 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no
entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 85,56. Portanto,

questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 85,56 (oitenta e cinco
reais e cinquenta e seis centavos)?

Pregoeiro 18/06/2021
11:58:06

Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,
ficando agendada o seu retorno para hoje (18/06/2021) às 14:00 horas.

Pregoeiro 18/06/2021
14:03:59

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 18/06/2021
14:05:44

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 18/06/2021
14:06:02

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 18/06/2021
14:23:36

Para I ELISA A SILVA LICITACOES - Quanto ao item 37, o valor solicitado de R$
71,96 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no
entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 128,40. Portanto,

questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 128,24 (cento e vinte e
oito reais e vinte e quatro centavos)?

Pregoeiro 18/06/2021
14:40:17

Para NEWS REPRESENTACOES E COMERCIO DE PECAS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário

de R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze

centavos).
Pregoeiro 18/06/2021

14:53:33
Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,94 (um real e
noventa e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).
28.787.127/0001-

11
18/06/2021
14:55:19

Boa tarde...

28.787.127/0001-
11

18/06/2021
14:57:03

Senhor(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, não tenho esta condição para o item
1.

Pregoeiro 18/06/2021
15:05:54

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Senhor(a) licitante, o valor solicitado de R$
0,75 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no

entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 1,35. Portanto,
questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 1,35 (um real e trinta e

cinco centavos)?
28.787.127/0001-

11
18/06/2021
15:09:35

Infelizmente também não consigo chegar neste preço.

Pregoeiro 18/06/2021
15:14:09

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - OK, agradeço a informação.

Pregoeiro 18/06/2021
15:15:40

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 1,94

(um real e noventa e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
15:18:31

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Senhor(a) licitante, retifico a
informação anterior, pois, ao final da fase de lances a empresa ofertou o valor

de R$ 2,10(dois reais e dez centavos) para o item 01.
08.839.850/0001-

90
18/06/2021
15:19:25

Boa tarde, Sra. Pregoeira. Na verdade, o preço que ofertamos para o item 1 foi
R$ 2,10. Infelizmente não conseguiremos atender a vossa solicitação. O valor

que lançamos é o nosso preço mínimo para o referido item.
Pregoeiro 18/06/2021

15:22:35
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 4,30

(quatro reais e trinta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
15:24:39

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Quanto ao item 01, o valor
solicitado de R$ 0,75 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª

colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 1,35.
Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 1,35 (um real e

trinta e cinco centavos)?
08.839.850/0001-

90
18/06/2021
15:25:10

Sra. Pregoeira, infelizmente, não temos como atender a vossa solicitação para o
item 2 também.

08.839.850/0001-
90

18/06/2021
15:26:51

Para ambos os itens (1 e 2) lançamos os nossos preços mínimos e não temos
como reduzi-los aos valores propostos.

Pregoeiro 18/06/2021
15:32:41

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 18/06/2021
15:40:58

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 03 o menor valor unitário de R$ 43,50
(quarenta e três reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
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empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa
centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
15:42:02

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 2,94

(dois reais e noventa quatro centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
15:43:42

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 2,19
(dois reais e dezenove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).
32.617.419/0001-

83
18/06/2021
15:43:59

Boa tarde não temos condições de ofertar menor preço, nem manter a proposta
devido os custos terem aumentado e a validade da mesma estar vencida.

Pregoeiro 18/06/2021
15:44:47

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário de R$ 4,61

(quatro reais e sessenta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e cinco centavos).

32.617.419/0001-
83

18/06/2021
15:46:31

Boa tarde não temos condições de ofertar menor preço, nem manter a proposta
devido os custos terem aumentado e a validade da mesma estar vencida.

Pregoeiro 18/06/2021
15:47:44

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 18/06/2021
15:56:00

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário

de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e

nove centavos).
Pregoeiro 18/06/2021

16:11:17
Para SLIM SUPRIMENTOS LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 4,10 (quatro reais
e dez centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 18/06/2021

16:33:51
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 11,00 (onze

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).

Pregoeiro 18/06/2021
16:35:24

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).
04.597.880/0001-

86
18/06/2021
16:39:58

SO UM INSTANTE POR FAVOR.

04.597.880/0001-
86

18/06/2021
16:44:41

PARA O ITEM NR 08 NAO CONSEGUIMOS OFERTAR PREÇO DEVIDA A GRANDE
ALTA DOS PREÇOS. OBRIGADO.

04.597.880/0001-
86

18/06/2021
16:46:19

PARA O ITEM 10 TAMBÉM NÃO CONSEGUIMOS OFERTA UM MELHOR PREÇO E
PEDIMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DESTE ITEM. OBRIGADO

Pregoeiro 18/06/2021
16:50:14

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 100,00 (cem

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos).

04.597.880/0001-
86

18/06/2021
17:05:34

PARA O ITEM 34 NÃO CONSEGUIMOS CHEGAR AO PREÇO ESTIMADO.
OBRIGADO

Pregoeiro 18/06/2021
17:05:46

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Agradeço a informação.

04.597.880/0001-
86

18/06/2021
17:07:08

OBRIGADO PELA ATENÇÃO E COMPREEENSÃO.

Pregoeiro 18/06/2021
17:15:40

Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,
a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para dia 21/06/2021

às 09:00 horas.
Pregoeiro 18/06/2021

17:17:57
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 18/06/2021
17:18:02

Obrigada!

Pregoeiro 21/06/2021
09:02:03

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 21/06/2021
09:04:06

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 21/06/2021
09:05:37

Irei dar continuidade às negociações.

Pregoeiro 21/06/2021
09:06:24

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.
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Pregoeiro 21/06/2021
09:06:47

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 21/06/2021

09:15:07
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Senhor(a) licitante, quanto ao item 34 o

valor solicitado de R$ 37,90 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$

85,56. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 85,56
(oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)?

Pregoeiro 21/06/2021
09:30:38

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 2,61

(dois reais e sessenta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

26.469.541/0001-
57

21/06/2021
09:34:07

um momento

26.469.541/0001-
57

21/06/2021
09:35:16

infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para esse item

Pregoeiro 21/06/2021
09:40:55

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Senhor(a) licitante, quanto ao item
11 o valor solicitado de R$ 078 corresponde ao valor unitário ofertado pela

empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
1,62. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 1,62 (um

real e sessenta e dois centavos)?
26.469.541/0001-

57
21/06/2021
09:44:33

Um momento

26.469.541/0001-
57

21/06/2021
09:48:20

pedimos a possibilidade de passar os itens para o próximo colocado, pois não
conseguimos entregar mais pelo valor ofertado em época de pregão, os mesmo

se encontram com valor maior no dias de hoje
Pregoeiro 21/06/2021

09:53:40
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 21/06/2021
09:54:52

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 13 o menor valor unitário de R$ 1,42 (um real e
quarenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos).
Pregoeiro 21/06/2021

09:56:15
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 21 o menor valor unitário de R$ 46,25 (quarenta e

seis reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois

centavos).
Pregoeiro 21/06/2021

09:57:06
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 22 o menor valor unitário de R$ 34,60 (trinta e
quatro reais e sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco

centavos).
36.613.427/0001-

02
21/06/2021
09:57:35

Bom dia referente ao item 13 nosso mínimo é de R$ 0,77

Pregoeiro 21/06/2021
10:05:54

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Ok, o valor está de acordo com o
estimado.

36.613.427/0001-
02

21/06/2021
10:07:27

Itens 21 - Podemos ofertar po R$ 25,00 e item 22 pra R$ 18,70

Pregoeiro 21/06/2021
10:07:33

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sendo assim, peço que a empresa
permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação com as empresas

remanescentes dos demais itens, a empresa COMERCIAL SUDOESTE EIRELI
será convocada para apresentar a proposta ajustada para o ITEM 13, conforme

prazo e condições estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 21/06/2021

10:11:18
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Ok, o valor proposto para os itens 21 e

22 também estão de acordo com o estimado.
Pregoeiro 21/06/2021

10:12:08
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sendo assim, peço que a empresa

permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação com as empresas
remanescentes dos demais itens, a empresa COMERCIAL SUDOESTE EIRELI

será convocada para apresentar a proposta ajustada para os itens negociados,
conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.

Pregoeiro 21/06/2021
10:27:52

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de

R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois

centavos).
Pregoeiro 21/06/2021

10:28:25
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de
R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que
a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e

oito centavos).
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18.641.075/0001-
17

21/06/2021
10:35:38

Estimada Pregoeira, bom dia! Informo que, após análise realizada com o setor
responsável, infelizmente não há a possibilidade de alcançarmos os valores

estipulados pelo Órgão. Lamentamos não conseguir negociar.
Pregoeiro 21/06/2021

10:41:43
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante,
quanto ao item 16 o valor solicitado de R$ 1,52 corresponde ao valor unitário

ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 2,40. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)?
Pregoeiro 21/06/2021

10:42:55
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Quanto ao item 18,

o valor solicitado de R$ 2,98 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
3,86. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 3,86 (três

reais e oitenta centavos)?
18.641.075/0001-

17
21/06/2021
10:44:39

Estimada, ainda assim não conseguimos alcançar os valores propostos. A
margem beira a inexequibilidade. Lamentamos e agradecemos a oportunidade!

Pregoeiro 21/06/2021
10:56:07

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, agradeço a
informação.

18.641.075/0001-
17

21/06/2021
10:58:28

Nós que agradecemos a oportunidade!

Pregoeiro 21/06/2021
10:58:46

Para INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 4,26 (quatro

reais e vinte e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 21/06/2021
10:59:58

Para INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 9,43 (nove reais
e quarenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
Pregoeiro 21/06/2021

11:03:19
Para INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances,
a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 3,60 (três reais
e sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 21/06/2021

11:16:52
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 23 o menor valor
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove
centavos).

Pregoeiro 21/06/2021
11:17:06

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,
ao final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 01 o menor valor
unitário de R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos). Vamos negociar?

Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,75 (setenta e
cinco centavos).

21.896.826/0001-
50

21/06/2021
11:18:22

bom dia.

21.896.826/0001-
50

21/06/2021
11:19:31

Infelizmente não consigo chegar nos valores de referencia.

Pregoeiro 21/06/2021
11:34:58

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Senhor(a)
licitante, quanto ao item 01 o valor solicitado de R$ 0,75 corresponde ao valor
unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 1,35. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)?
21.896.826/0001-

50
21/06/2021
11:36:40

infelizmente não consigo.

Pregoeiro 21/06/2021
11:38:02

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Em relação
ao item 23 o valor solicitado de R$ 1,69 corresponde ao valor unitário ofertado
pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é

de R$ 2,93. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$
2,93 (dois reais e noventa e três centavos)?

21.896.826/0001-
50

21/06/2021
11:39:34

infelizmente não consigo.

Pregoeiro 21/06/2021
11:44:10

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ok,
agradeço a informação.

Pregoeiro 21/06/2021
11:44:37

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 24 o menor valor unitário de R$ 45,00

(quarenta e cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).

Pregoeiro 21/06/2021
11:44:49

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 25 o menor valor unitário de R$ 45,00

(quarenta e cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).

Pregoeiro 21/06/2021
11:45:38

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário de R$ 12,00
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(doze reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos).

37.971.941/0001-
82

21/06/2021
11:50:59

Bom Dia, Não consigo abaixar nenhum dos lotes, 24,25 e 27 ...

Pregoeiro 21/06/2021
11:54:05

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Senhor(a) licitante, quanto ao item
24 o valor solicitado de R$ 2,82 corresponde ao valor unitário ofertado pela

empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
45,56. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 45,56

(quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)?
Pregoeiro 21/06/2021

11:55:09
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Quanto ao item 25, o valor

solicitado de R$ 2,82 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª
colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 45,56.

Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 45,56 (quarenta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos)?

Pregoeiro 21/06/2021
11:57:16

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Quanto ao item 27, o valor
solicitado de R$ 9,15 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª
colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 32,85.

Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 32,85 (trinta e dois
reais e oitenta e cinco centavos)?

37.971.941/0001-
82

21/06/2021
12:09:19

Item nº 24 , consigo efetuar o valor de R$ 45,00 Reais, Item nº 25 , consigo
efetuar o valor de R$ 45,00 Reais e o Item nº 27 consigo efetuar o valor de R$

32,00 Reais...
Pregoeiro 21/06/2021

12:09:55
Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,
ficando agendada o seu retorno para amanhã (22/06/2021) às 09:00 horas.

Pregoeiro 21/06/2021
12:11:14

Obrigada a todos!

Pregoeiro 22/06/2021
09:05:46

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 22/06/2021
09:09:53

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 22/06/2021
09:10:10

Irei dar continuidade às negociações.

Pregoeiro 22/06/2021
09:10:33

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 22/06/2021
09:10:45

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 22/06/2021

09:19:47
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. representante, peço que a

empresa permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação com as
empresas remanescentes dos demais itens, a empresa SKS COMERCIO E

SERVIÇO EIRELI será convocada para apresentar a proposta ajustada para os
itens negociados, conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.

Pregoeiro 22/06/2021
09:21:06

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 35 o menor valor unitário de R$ 123,50 (cento e

vinte e três reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,65 (trinta e sete reais e

sessenta e cinco centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

09:22:33
Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 37 o menor valor unitário de R$ 260,00 (duzentos
e sessenta reais centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis
centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
09:36:34

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 34 o menor valor unitário de R$ 123,50 (cento e

vinte e três reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 37,90 (trinta e sete reais e

noventa centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

10:04:25
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 02 o menor valor
unitário de R$ 18,00 (dezoito reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis
centavos).

21.896.826/0001-
50

22/06/2021
10:07:59

Bom dia, infelizmente não consigo.

Pregoeiro 22/06/2021
10:16:00

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ok,
agradeço a informação.

Pregoeiro 22/06/2021
10:19:54

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário
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de R$ 5,21 (cinco reais e vinte e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e

nove centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

10:23:13
Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário

de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
10:23:26

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário
de R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso

que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois
centavos).

26.674.415/0001-
34

22/06/2021
10:33:35

Bom dia Sra. pregoeira, vou verificar

26.674.415/0001-
34

22/06/2021
10:37:27

Infelizmente o estimado não condiz com o cenário atual, sendo assim não
conseguimos conceder o desconto

Pregoeiro 22/06/2021
10:51:49

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Senhor(a)
licitante, quanto ao item 04 o valor solicitado de R$ 3,49 corresponde ao valor
unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 3,91. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos)?
Pregoeiro 22/06/2021

10:53:09
Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Quanto ao
item 09, o valor solicitado de R$ 0,97 corresponde ao valor unitário ofertado

pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 1,13. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 1,13

(um real e treze centavos)?
Pregoeiro 22/06/2021

10:54:40
Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Em relação ao
item 12, o valor solicitado de R$ 0,72 corresponde ao valor unitário ofertado

pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 3,69. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,69

(três reais e sessenta e nove centavos)?
26.674.415/0001-

34
22/06/2021
10:57:26

Infelizmente não conseguimos chegar nesses valores, os últimos valores da
fase de lances, são nossas melhores ofertas

Pregoeiro 22/06/2021
11:01:06

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Ok, agradeço a
informação.

Pregoeiro 22/06/2021
11:07:26

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 3,57 (três reais e
cinquenta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
35.236.131/0001-

57
22/06/2021
11:09:21

Bom dia.

Pregoeiro 22/06/2021
11:09:23

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de R$ 4,56 (quatro reais
e cinquenta e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).
35.236.131/0001-

57
22/06/2021
11:09:53

Informamos que a proposta comercial encontra-se vencida, onde não temos
condições de revalidar nenhum preço.

Pregoeiro 22/06/2021
11:10:50

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 11,72 (onze reais
e sessenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

11:12:08
Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a

empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 7,69 (sete reais e
sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
35.236.131/0001-

57
22/06/2021
11:12:19

Informamos que a proposta comercial encontra-se vencida, onde não temos
condições de revalidar nenhum preço.

Pregoeiro 22/06/2021
11:14:37

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 9,69 (nove reais e

sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).

35.236.131/0001-
57

22/06/2021
11:16:15

Informamos que a proposta comercial encontra-se vencida, onde não temos
condições de revalidar nenhum preço.

Pregoeiro 22/06/2021
11:20:56

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 22/06/2021
11:34:36

Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário

de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três

centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

11:48:57
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances, a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário de R$ 3,73
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(três reais e setenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 078 (setenta e oito centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
12:02:53

Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,
ficando agendada o seu retorno para hoje (22/06/2021) às 14:00 horas.

Pregoeiro 22/06/2021
14:07:29

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 22/06/2021
14:11:46

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 22/06/2021
14:12:04

Por favor permaneçam conectados!

Pregoeiro 22/06/2021
14:19:32

Irei dar continuidade às negociações!

Pregoeiro 22/06/2021
14:27:24

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de
R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco
centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
14:28:22

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 06 o menor valor unitário de
R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos). Vamos negociar? Preciso

que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e
cinquenta e dois centavos).

18.641.075/0001-
17

22/06/2021
14:28:52

Boa tarde Estimado(a) Pregoeiro(a)! Um momento, por gentileza, irei verificar.

18.641.075/0001-
17

22/06/2021
14:33:26

Senhor(a), peço mais um momento, por favor.

Pregoeiro 22/06/2021
14:39:54

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, aguardo.

Pregoeiro 22/06/2021
14:40:01

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances, a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de
R$ 9,88 (nove reais oitenta e oito centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e

nove centavos).
18.641.075/0001-

17
22/06/2021
14:43:19

Cara Pregoeira, informo que devido aos reajustes, infelizmente não
conseguimos assumir os itens 17 e 19. Quanto ao item 06, conseguimos ofertá-

lo pelo valor de R$ 4,57.
Pregoeiro 22/06/2021

14:51:24
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sendo assim, peço
que a empresa permaneça conectada, pois, após a finalização da negociação

com as empresas remanescentes dos demais itens, a empresa LICITARE
PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA será convocada para apresentar a
proposta ajustada para o(s) item(ns) negociados, conforme prazo e condições

estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 22/06/2021

14:53:34
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Quanto ao item 17,
informo que o valor solicitado de R$ 2,25 corresponde ao valor unitário ofertado
pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 3,00. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,00

(três reais)?
Pregoeiro 22/06/2021

14:54:41
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Em relação ao item

19, o valor solicitado de R$ 3,99 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$

6,57. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 6,57 (seis
reais e cinquenta e sete centavos)?

18.641.075/0001-
17

22/06/2021
14:56:43

Prezada, infelizmente não conseguimos alcançar os valores estimados para os
itens 17 e 19, tudo em razão dos reajustes. Nossa margem ficaria negativa.

Tentamos contato com nossos fornecedores para ver se conseguíamos o mesmo
valor do começo do ano, mas não obtivemos sucesso. Peço desculpas por não

conseguir negociar.
Pregoeiro 22/06/2021

15:14:54
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, agradeço a

informação.
18.641.075/0001-

17
22/06/2021
15:17:12

Eu que agradeço a oportunidade e a gentileza! Tenha uma ótima semana
Estimada Pregoeira!

Pregoeiro 22/06/2021
15:28:58

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 5,65 (cinco reais
e sessenta e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).
28.787.127/0001-

11
22/06/2021
15:30:32

Boa tarde

28.787.127/0001-
11

22/06/2021
15:31:55

Infelizmente nao iremos conseguir chegar a esse preço, ja estamos em nosso
menor valor.

Pregoeiro 22/06/2021
15:50:31

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Senhor(a) licitante, o valor solicitado de R$
3,49 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no

entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 3,91. Portanto,
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questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 3,91 (três reais e noventa
e um centavos)?

28.787.127/0001-
11

22/06/2021
15:54:20

Sim este preço que ofertamos é unitario tambem.

Pregoeiro 22/06/2021
16:01:31

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Agradeço a informação.

Pregoeiro 22/06/2021
16:02:41

Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, ao final da
fase de lances, a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$
3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta
centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
16:14:56

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 11,73 (onze reais

e setenta e três centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).

Pregoeiro 22/06/2021
16:25:48

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,
ao final da fase de lances, a empresa ofertou para o item 09 o menor valor
unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar?

Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e
sete centavos).

21.896.826/0001-
50

22/06/2021
16:28:48

boa tarde

21.896.826/0001-
50

22/06/2021
16:29:31

infelizmente não consigo chegar neste valor.

Pregoeiro 22/06/2021
16:43:19

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Senhor(a)
licitante, quanto ao item 09 o valor solicitado de R$ 0,97 corresponde ao valor
unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 1,13. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de R$ 1,13 (um real e treze centavos)?
21.896.826/0001-

50
22/06/2021
16:46:22

infelizmente não consigo

Pregoeiro 22/06/2021
16:55:44

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ok,
agradeço a informação.

Pregoeiro 22/06/2021
17:04:04

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 3,00
(três reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).
Pregoeiro 22/06/2021

17:16:32
Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,

a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia
23/06/2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 23/06/2021
09:06:28

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 23/06/2021
09:08:23

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 23/06/2021
09:09:36

Irei dar continuidade às negociações!

Pregoeiro 23/06/2021
09:12:18

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 23/06/2021
09:16:08

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 23/06/2021

09:19:59
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário
de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos). Vamos negociar? Preciso

que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (sessenta e oito
centavos).

20.784.313/0001-
95

23/06/2021
09:41:33

Bom dia, um momento

20.784.313/0001-
95

23/06/2021
09:42:28

Infelizmente nosso lance é nosso último valor, não é possível reduzir mais

Pregoeiro 23/06/2021
09:44:07

Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário

de R$ 5,00 (cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (sessenta e dois centavos).

13.494.690/0001-
24

23/06/2021
09:46:45

ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, infelizmente
não conseguimos chegar no valor solicitado.

Pregoeiro 23/06/2021 Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao
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09:47:11 final da fase de lances a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário
de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta reais). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).
13.494.690/0001-

24
23/06/2021
09:48:42

ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, infelizmente
não conseguimos chegar no valor solicitado.

Pregoeiro 23/06/2021
09:49:36

Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário

de R$ 4,00 (quatro reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

13.494.690/0001-
24

23/06/2021
09:49:51

ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia, infelizmente
não conseguimos chegar no valor solicitado.

Pregoeiro 23/06/2021
09:51:55

Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor(a)
licitante, quanto ao item 09 o valor solicitado de R$ 0,97 corresponde ao valor
unitário ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 1,13. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de R$ 1,13 (um real e treze centavos)?
Pregoeiro 23/06/2021

09:53:18
Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto ao item
11, informo que o valor solicitado de R$ 0,78 corresponde ao valor unitário

ofertado pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para
contratação de é de R$ 1,62. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar

o valor de 1,62 (um real e sessenta e dois centavos)?
Pregoeiro 23/06/2021

09:54:49
Para ARMATUREN SYSTEME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Em relação ao
item 12, o valor solicitado de R$ 0,72 corresponde ao valor unitário ofertado

pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 3,69. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,69

(três reais e sessenta e nove centavos)?
Pregoeiro 23/06/2021

10:06:20
Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a

empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 3,62 (três reais e
sessenta e dois centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
10:12:26

Para GGV COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 4,69 (quatro reais
e sessenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).
35.236.131/0001-

57
23/06/2021
10:13:41

Informamos que a proposta comercial encontra-se vencida, onde não temos
condições de revalidar nenhum preço.

Pregoeiro 23/06/2021
10:16:17

Para GGV COMERCIAL EIRELI - OK, agradeço a informação.

Pregoeiro 23/06/2021
10:18:45

Para INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 7,71 (sete reais e
senta e um centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar

o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
Pregoeiro 23/06/2021

10:45:55
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 18,00

(dezoito reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
10:58:53

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 3,86

(três reais e oitenta e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
11:19:45

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário
de R$ 13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (um real e oitenta

centavos).
26.674.415/0001-

34
23/06/2021
11:29:37

Bom dia Sra. Pregoeira, não conseguimos chegar no valor solicitado

26.674.415/0001-
34

23/06/2021
11:29:54

o valor de R$ 13,95 é nossa melhor oferta

Pregoeiro 23/06/2021
11:34:33

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Ok, agradeço a
informação.

Pregoeiro 23/06/2021
11:43:23

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 3,00
(três reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).
37.971.941/0001-

82
23/06/2021
11:48:30

Bom Dia ... não consigo manter nem o valor ofertando pela nossa empresa de
R$ 3,00 , pelo fato dos aumentos praticados nos nosso fornecedores...

Pregoeiro 23/06/2021
11:50:08

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 23/06/2021
11:50:39

Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,
ficando agendada o seu retorno para hoje (23/06/2021) às 14:00 horas.

Pregoeiro 23/06/2021 Boa tarde senhores(as) licitantes!
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14:04:16
Pregoeiro 23/06/2021

14:07:06
Irei dar continuidade às negociações.

Pregoeiro 23/06/2021
14:24:28

Para MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 12 o menor valor unitário

de R$ 10,00 (dez reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
14:53:17

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 4,00 (quatro

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
14:54:33

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).
04.597.880/0001-

86
23/06/2021
14:55:24

BOA TARDE,

04.597.880/0001-
86

23/06/2021
14:57:11

INFELIZMENTE OS ITENS 16 E 17 NAO TEM COMO FAZER ESSE PREÇO E NEM
ESTIMADO. OBRIGADO

Pregoeiro 23/06/2021
15:01:15

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 8,00 (oito reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
Pregoeiro 23/06/2021

15:01:45
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a

empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 10,00 (dez reais).
Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$

3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
04.597.880/0001-

86
23/06/2021
15:10:43

boa tarde!!!! PARA OS ITENS NRS: 18 E 19 , infelizmente não conseguiremos
chegar ao valor de negociação e nem ao valor de estimado. obrigada pela

atenção.
Pregoeiro 23/06/2021

15:24:38
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Ok, agradeço a informação!

Pregoeiro 23/06/2021
15:27:16

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 04 o menor valor unitário de R$ 200,00 (duzentos
reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário

de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos).
Pregoeiro 23/06/2021

15:47:07
Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr. licitante, ao

final da fase de lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário
de R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Vamos negociar?

Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e
oitenta centavos).

20.784.313/0001-
95

23/06/2021
15:49:46

Boa tarde, um momento

20.784.313/0001-
95

23/06/2021
15:50:16

infelizmente não conseguiremos chegar ao valor de negociação e nem ao valor
de estimado. obrigada pela atenção.

Pregoeiro 23/06/2021
16:04:11

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Ok, agradeço a
atenção!

Pregoeiro 23/06/2021
16:11:32

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,
ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor

unitário de R$ 15,00 (quinze reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um

centavos).
Pregoeiro 23/06/2021

16:34:05
Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a

empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 2,56 (dois reais e
cinquenta e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga

ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).
28.787.127/0001-

11
23/06/2021
16:36:36

Boa tarde

28.787.127/0001-
11

23/06/2021
16:38:08

Infelizmente nao conseguimos chegar a este preço, ja estamos em nosso
minimo.

Pregoeiro 23/06/2021
16:38:25

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 4,04 (quatro reais

e centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
16:39:47

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 8,06 (oito reais e
seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
28.787.127/0001-

11
23/06/2021
16:40:50

Todos os itens fomos até o nosso menor valor.

Pregoeiro 23/06/2021 Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
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16:42:28 empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 11,16 (onze reais
e dezesseis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar

o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
28.787.127/0001-

11
23/06/2021
16:43:29

tbm nao é possivel

Pregoeiro 23/06/2021
16:44:27

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 15,12 (quinze

reais e doze centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar
o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
16:59:12

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 23/06/2021
16:59:41

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário

de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).

Pregoeiro 23/06/2021
17:11:17

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário

de R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Vamos negociar?
Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e

oito centavos).
Pregoeiro 23/06/2021

17:27:19
Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,

a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia
24/06/2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 24/06/2021
09:01:46

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 24/06/2021
09:02:31

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº005/2021-SRP.

Pregoeiro 24/06/2021
09:02:48

Irei dar continuidade às negociações!

Pregoeiro 24/06/2021
09:04:19

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 24/06/2021
09:04:29

Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão."
Pregoeiro 24/06/2021

09:18:10
Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, ao final da
fase de lances a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$
4,20 (quatro reais e vinte centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois
centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
09:18:23

Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, ao final da
fase de lances a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$

5,50 (cinco reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco

centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

09:19:47
Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, ao final da
fase de lances a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$
8,30 (oito reais e trinta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito
centavos).

20.905.298/0001-
96

24/06/2021
09:21:04

Só um instante. Vou atualizar os preços com o fornecedor, haja visto que teve
diversos reajustes em março, abril e maio

20.905.298/0001-
96

24/06/2021
09:23:20

Não temos como atender em nenhuma hipotese

20.905.298/0001-
96

24/06/2021
09:24:03

Infelizmente estes preços máximos estão fora da realidade do mercado

Pregoeiro 24/06/2021
09:26:27

Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Quanto ao item 16, o
valor solicitado de R$ 1,52 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa

1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 2,40.
Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de R$ 2,40 (dois reais

e quarenta centavos)?
Pregoeiro 24/06/2021

09:27:28
Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Quanto ao item 17,

informo que o valor solicitado de R$ 2,25 corresponde ao valor unitário ofertado
pela empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é
de R$ 3,00. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,00

(três reais)?
Pregoeiro 24/06/2021

09:29:30
Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Em relação ao item 18,

o valor solicitado de R$ 2,98 corresponde ao valor unitário ofertado pela
empresa 1ª colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$
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3,86. Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,86 (três
reais e oitenta e seis centavos)?

20.905.298/0001-
96

24/06/2021
09:36:43

Não consigo

Pregoeiro 24/06/2021
09:44:39

Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Ok, agradeço a
informação.

Pregoeiro 24/06/2021
09:57:05

Para ELETRICA CIDADE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 4,55 (quatro reais
e cinquenta e cinco). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

10:14:40
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário de R$ 2,90
(dois reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e cete centavos).
08.839.850/0001-

90
24/06/2021
10:24:56

Bom dia, Sra. Pregoeira. Não conseguimos atender a vossa solicitação.
Lançamos o nosso menor valor para o referido item. Gratos!

Pregoeiro 24/06/2021
10:34:24

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
10:36:48

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário de R$ 3,79 (três reais e

setenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
10:48:26

Para MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 09 o menor valor unitário

de R$ 5,00 (cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,97 (noventa e sete centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
10:50:58

Para MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 10 o menor valor unitário

de R$ 5,00 (cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,63 (sessenta e três centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
10:51:10

Para MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 11 o menor valor unitário

de R$ 5,00 (cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
11:05:21

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 5,99

(cinco reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois

centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

11:06:13
Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de

lances a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 7,96
(sete reais e noventa e seis centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
11:06:49

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 9,90
(nove reais e noventa centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito
centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
11:07:28

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 11,99

(onze reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e

nove centavos).
32.617.419/0001-

83
24/06/2021
11:10:24

Boa tarde não temos condições de ofertar menor preço, nem manter a proposta
devido os custos terem aumentado e a validade da mesma estar vencida.

Pregoeiro 24/06/2021
11:11:35

Para LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
11:13:28

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr. licitante, ao final
da fase de lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de
R$ 4,59 (quatro reais e cinquenta e nove centavos). Vamos negociar? Preciso
que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta

centavos).
18.641.075/0001-

17
24/06/2021
11:16:02

Bom dia Estimada Pregoeira! Irei verificar com o setor responsável, peço um
momento, por gentileza.

Pregoeiro 24/06/2021
11:18:50

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, aguardo.

18.641.075/0001-
17

24/06/2021
11:18:58

Estimada, infelizmente não conseguimos alcançar o valor estimado para o item
05. O valor tornaria-se inexequível. Agradeço a oportunidade e lamento não

poder negociar!
Pregoeiro 24/06/2021

11:24:35
Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - O valor solicitado de
R$ 1,80 para o item 05, corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª

colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 2,50.
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Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos)?

18.641.075/0001-
17

24/06/2021
11:29:01

Infelizmente não Prezada, esse valor está abaixo do nosso custo.

Pregoeiro 24/06/2021
11:41:50

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, agradeço a
informação.

Pregoeiro 24/06/2021
11:42:47

Para WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase
de lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 19,99

(dezenove reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e

um centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

12:01:00
Senhores licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa,

ficando agendada o seu retorno para hoje (24/06/2021) às 14:00 horas.
Pregoeiro 24/06/2021

14:04:53
Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 24/06/2021
14:06:09

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 24/06/2021
14:06:38

Irei dar continuidade às negociações!

Pregoeiro 24/06/2021
14:09:53

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances a
empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 7,97 (sete reais e

noventa e sete centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos).

28.787.127/0001-
11

24/06/2021
14:12:31

Boa tarde

28.787.127/0001-
11

24/06/2021
14:13:09

nao conseguimos, ja estamos em nosso minimo

Pregoeiro 24/06/2021
14:18:44

Para SHIGEMOTO & CIA LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
14:21:47

Para ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sr. licitante, ao final da
fase de lances a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$
12,00 (doze reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

14:34:48
Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. licitante, ao
final da fase de lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário
de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta
centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
14:56:18

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 20,00
(vinte reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
15:00:37

Olá. boa tarde. Só um instante por favor. Luana.

Pregoeiro 24/06/2021
15:00:43

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 20,00
(vinte reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e um centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

15:02:58
Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 10,00
(dez reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
15:03:08

Para o item 08: Não consigo chegar ao valor solicitado, devido ao aumento do
valor no fornecedor e a instabilidade do mercado em que nos encontramos.

Obrigada. Luana.
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
15:04:39

Para o item 18: Não consigo chegar ao valor solicitado, devido ao aumento do
valor no fornecedor e a instabilidade do mercado em que nos encontramos.

Obrigada. Luana.
Pregoeiro 24/06/2021

15:08:21
Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 15,00

(quinze reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
15:14:55

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Quanto ao item 08, qual o valor
mínimo que a empresa consegue ofertar?

Pregoeiro 24/06/2021
15:15:53

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Em relação ao item 18, o valor
solicitado de R$ 2,98 corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª

colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 3,86.
Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 3,86 (três reais e

oitenta e seis centavos)?
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
15:16:37

Para o item 19: Não consigo chegar ao valor solicitado, devido ao aumento do
valor no fornecedor e a instabilidade do mercado em que nos encontramos.
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Obrigada. Luana.
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
15:21:13

Item 08: valor mínimo 20,00.

37.682.719/0001-
60

24/06/2021
15:22:48

Item 18: Não consigo chegar ao valor de referência. menor valor 10,00.

37.682.719/0001-
60

24/06/2021
15:23:48

Item 19: menor valor 15,00 reais.

Pregoeiro 24/06/2021
15:33:46

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Infelizmente os valores estão acima
do estimado para aquisição. Agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
15:37:38

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 08 o menor valor unitário de R$ 25,80

(vinte e cinco reais e oitenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 6,51 (seis reais e cinquenta e

um centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

15:39:03
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 7,50
(sete reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois
centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
15:41:31

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 9,50
(nove reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa

consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

15:42:55
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 18 o menor valor unitário de R$ 14,50

(quatorze reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito

centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

15:45:19
Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 19 o menor valor unitário de R$ 17,00
(dezessete reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o

valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).
08.839.850/0001-

90
24/06/2021
15:51:21

Sra. Pregoeira, não temos como atender a solicitação de redução dos preços
para os itens 08, 16, 17, 18 e 19. Para estes, já ofertamos o nosso menor valor.

Pregoeiro 24/06/2021
15:54:15

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Ok, infelizmente o menor valor
ofertado encontra-se acima do estimado para aquisição. Agradeço a

informação.
Pregoeiro 24/06/2021

16:02:36
Para WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase
de lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 4,99

(quatro reais e noventa e nove centavos). Vamos negociar? Preciso que a
empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta

centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

16:23:51
Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 16 o menor valor unitário de R$ 10,00
(dez reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

16:24:08
Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 17 o menor valor unitário de R$ 10,00
(dez reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor

unitário de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).
37.682.719/0001-

60
24/06/2021
16:31:12

Item 16 e 17: Não consigo chegar ao valor de referência. menor valor 10,00
para cada item. Luana.

Pregoeiro 24/06/2021
16:35:24

Para LUANA CRUZ MACEDO 73505269115 - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
16:37:54

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de
lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor unitário de R$ 5,00

(cinco reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor
unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

08.839.850/0001-
90

24/06/2021
16:41:17

Sra. Pregoeira, infelizmente, não conseguimos atender vosso pedido para o
item 05.

Pregoeiro 24/06/2021
16:45:56

Para UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - O valor solicitado de R$ 1,80
para o item 05, corresponde ao valor unitário ofertado pela empresa 1ª

colocada, no entanto, o valor estimado para contratação de é de R$ 2,50.
Portanto, questiono: A empresa consegue ofertar o valor de 2,50 (dois reais e

cinquenta centavos)?
Pregoeiro 24/06/2021

16:57:32
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 05 o menor valor
unitário de R$ 6,00 (seis reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa
consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
16:57:44

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,
ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 16 o menor valor

unitário de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos). Vamos negociar? Preciso
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que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,52 (um real e cinquenta
e dois centavos).

Pregoeiro 24/06/2021
16:58:03

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,
ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 17 o menor valor

unitário de R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos). Vamos negociar?
Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 1,80 (um real e

oitenta centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

16:58:16
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 18 o menor valor
unitário de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos). Vamos negociar?
Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e

noventa e oito centavos).
Pregoeiro 24/06/2021

16:58:34
Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Sr. licitante,

ao final da fase de lances a empresa ofertou para o item 19 o menor valor
unitário de R$ 21,00 (vinte e um reais). Vamos negociar? Preciso que a

empresa consiga ofertar o valor unitário de R$ 3,99 (três reais e noventa e
nove centavos).

21.896.826/0001-
50

24/06/2021
17:01:23

Boa tarde

21.896.826/0001-
50

24/06/2021
17:06:10

Infelizmente não consigo chegar no valor estimado, tambem não consigo
chegar no valor de referencia, lamento.

Pregoeiro 24/06/2021
17:19:56

Para S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Ok,
agradeço a informação.

Pregoeiro 24/06/2021
17:21:52

Senhores licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de expediente,
a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para amanhã, dia

25/06/2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro 24/06/2021

17:23:23
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 24/06/2021
17:23:32

Obrigada!

Pregoeiro 25/06/2021
09:02:27

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 25/06/2021
09:03:24

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 25/06/2021
09:04:10

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 25/06/2021
09:29:14

Senhores(as) licitantes, por favor, peço que aguardem conectados por alguns
instantes, em breve daremos continuidade a sessão.

Pregoeiro 25/06/2021
10:29:49

Atenção senhores(as) licitantes! Irei dar continuidade aos procedimentos
licitatórios.

Pregoeiro 25/06/2021
10:32:58

Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Sr. Licitante, no momento da
negociação, solicitei à empresa redução do preço para R$ 6,51(seis reais e

cinquenta e um centavos), cujo valor corresponde ao ofertado pela empresa 1ª
colocada. Em resposta, a empresa informou que não consegue chegar no preço

solicitado.
Pregoeiro 25/06/2021

10:33:15
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Contudo, por uma falha, não

questionei se a empresa consegue manter o último preço apresentado na
licitação. Sendo assim, questiono: A empresa consegue apresentar proposta

ajustada com validade prorrogada para mais 30 dias no mínimo, com o último
preço ofertado na licitação, ou preço inferior?

26.469.541/0001-
57

25/06/2021
10:35:42

Bom dia, para o item solicitado não conseguimos fornecer mais o mesmo pelo
valor dado em época de pregão, sendo que hoje em dia esse item tem um valor

mias elevado, pedimos a possibilidade de passar para o próximo colocado
Pregoeiro 25/06/2021

10:40:33
Para SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - Ok, agradeço a informação.

Pregoeiro 25/06/2021
10:48:22

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, em relação ao item 08, no
momento da negociação, solicitei à empresa redução do preço para R$

6,51(seis reais e cinquenta e um centavos), cujo valor corresponde ao ofertado
pela empresa 1ª colocada. Em resposta, a empresa informou que não consegue

devido a alta dos preços.
Pregoeiro 25/06/2021

10:48:36
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Contudo, por uma falha, não questionei se a

empresa consegue manter o último preço apresentado na licitação. Sendo
assim, questiono: A empresa consegue apresentar proposta ajustada com

validade prorrogada para mais 30 dias no mínimo, com o último preço ofertado
na licitação, ou preço inferior?

04.597.880/0001-
86

25/06/2021
10:51:02

BOM DIA ,INFELIZMENTE NAO TEM COMO FAZER. OBRIGADA

Pregoeiro 25/06/2021
10:55:27

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Ok, agradeço a informação!

Pregoeiro 25/06/2021
11:38:06

Senhores licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão
será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (25/06/2021) às
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14:00 horas.
Pregoeiro 25/06/2021

11:38:30
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 25/06/2021
11:38:36

Obrigada!

Pregoeiro 25/06/2021
14:05:56

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 25/06/2021
14:08:51

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 25/06/2021
14:09:17

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 25/06/2021
14:18:42

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr. Licitante,
em relação ao item 08, no momento da negociação, solicitei à empresa redução

do preço para R$ 6,51(seis reais e cinquenta e um centavos), cujo valor
corresponde ao ofertado pela empresa 1ª colocada. Em resposta, a empresa

informou que não consegue devido a alta dos preços.
Pregoeiro 25/06/2021

14:19:07
Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Contudo, por

uma falha, não questionei se a empresa consegue manter o último preço
apresentado na licitação. Sendo assim, questiono: A empresa consegue

apresentar proposta ajustada com validade prorrogada para mais 30 dias no
mínimo, com o último preço ofertado na licitação, ou preço inferior?

26.674.415/0001-
34

25/06/2021
14:22:58

Boa tarde Sra. Pregoeira, estamos verificando

26.674.415/0001-
34

25/06/2021
14:29:34

Conseguimos manter o último valor ofertado por mais 30 dias

Pregoeiro 25/06/2021
14:37:55

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Ok. Sendo
assim, peço que a empresa permaneça conectada, pois em instantes será

convocada para apresentar a proposta ajustada, conforme prazo e condições
estabelecidas no Edital

26.674.415/0001-
34

25/06/2021
14:44:47

OK. Continuaremos conectados

Pregoeiro 25/06/2021
14:50:09

Senhores(as) licitantes, neste momento, convocarei as empresas que aceitaram
manter e/ou negociar seus preços, para apresentação da Proposta Ajustada,

conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 25/06/2021

14:57:07
Em tempo, informo que neste momento, atualizarei os itens. Alerto que as

empresas que ainda não foram convocadas para a etapa fechada, serão
convocadas neste momento.

Pregoeiro 25/06/2021
14:57:25

Por favor, permaneçam conectados!

Sistema 25/06/2021
15:02:22

A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 3,5000, R$ 4,0900 e R$ 4,1000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:07:21 do dia 25/06/2021.
Sistema 25/06/2021

15:07:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,1000 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:07:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,5000 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:07:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,0900 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:07:22
A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 4,5600, R$ 4,5700 e R$ 4,8400, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:12:22 do dia 25/06/2021.
Sistema 25/06/2021

15:12:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,8400 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:12:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,5700 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:12:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,5600 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:12:23
A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 4,9500, R$ 4,9600 e R$ 5,2000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:17:23 do dia 25/06/2021.
Sistema 25/06/2021

15:17:24
O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,2000 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:17:24
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,9600 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:17:24
O fornecedor da proposta no valor de R$ 4,9500 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:17:24
A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 5,6000, R$ 6,1000 e R$ 6,7400, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:22:24 do dia 25/06/2021.
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Sistema 25/06/2021
15:22:25

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,6000 não enviou lance único e
fechado para o item 6.

Sistema 25/06/2021
15:22:25

O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,1000 não enviou lance único e
fechado para o item 6.

Sistema 25/06/2021
15:22:25

O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,7400 não enviou lance único e
fechado para o item 6.

Sistema 25/06/2021
15:22:25

A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance
no valor de R$ 6,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:27:25

do dia 25/06/2021.
Sistema 25/06/2021

15:27:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,7500 não enviou lance único e

fechado para o item 6.
Sistema 25/06/2021

15:27:26
O item 6 está encerrado.

Pregoeiro 25/06/2021
15:43:55

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 25/06/2021
16:25:02

Por motivos técnicos, não consegui dar continuidade dos trabalhos, desde
modo, a sessão será suspensa marcando desde já o seu retorno para segunda-

feira, dia 28/06/2021 às 14 horas.
Pregoeiro 25/06/2021

16:25:09
Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 25/06/2021
16:25:16

Muito obrigada!

Pregoeiro 28/06/2021
14:03:16

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 28/06/2021
14:04:00

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 28/06/2021
14:10:30

Conforme informado anteriormente, neste momento, darei continuidade à
atualização dos itens. Alerto que as empresas que ainda não foram convocadas

para a etapa fechada, serão convocadas neste momento.
Pregoeiro 28/06/2021

14:24:03
Por favor, permaneçam conectados!

Sistema 28/06/2021
14:36:52

A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 7,9900, R$ 8,3400 e R$ 11,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 14:41:51 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

14:41:52
O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:41:52
O fornecedor da proposta no valor de R$ 7,9900 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:41:52
O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,3400 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:41:52
A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 11,7200, R$ 11,7300 e R$ 13,9500, poderá enviar um
lance único e fechado até às 14:46:52 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
14:46:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,7200 não enviou lance único e
fechado para o item 8.

Sistema 28/06/2021
14:46:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,7300 não enviou lance único e
fechado para o item 8.

Sistema 28/06/2021
14:46:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 13,9500 não enviou lance único e
fechado para o item 8.

Sistema 28/06/2021
14:46:53

A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 15,0000, R$ 15,1200 e R$ 19,9900, poderá enviar um

lance único e fechado até às 14:51:53 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

14:51:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 19,9900 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:51:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:51:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15,1200 não enviou lance único e

fechado para o item 8.
Sistema 28/06/2021

14:51:54
A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 20,0000 e R$ 25,8000, poderá enviar um lance único
e fechado até às 14:56:54 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
14:56:55

O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 8.

Sistema 28/06/2021
14:56:55

O fornecedor da proposta no valor de R$ 25,8000 não enviou lance único e
fechado para o item 8.

Sistema 28/06/2021
14:56:55

O item 8 está encerrado.

Sistema 28/06/2021 A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um
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15:28:46 dos seguintes lances: R$ 1,3000, R$ 1,4200 e R$ 1,5000, poderá enviar um
lance único e fechado até às 15:33:45 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
15:33:46

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,3000 não enviou lance único e
fechado para o item 13.

Sistema 28/06/2021
15:33:46

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,4200 não enviou lance único e
fechado para o item 13.

Sistema 28/06/2021
15:33:46

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,5000 não enviou lance único e
fechado para o item 13.

Sistema 28/06/2021
15:33:46

A etapa fechada foi reiniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 1,6500, R$ 2,9600 e R$ 3,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:38:46 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

15:38:47
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,6500 não enviou lance único e

fechado para o item 13.
Sistema 28/06/2021

15:38:47
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 13.
Sistema 28/06/2021

15:38:47
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,9600 não enviou lance único e

fechado para o item 13.
Sistema 28/06/2021

15:38:47
O item 13 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
15:44:22

A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 11,3800, R$ 11,9000 e R$ 15,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 15:49:22 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

15:49:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 14.
Sistema 28/06/2021

15:49:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,3800 não enviou lance único e

fechado para o item 14.
Sistema 28/06/2021

15:49:23
O fornecedor da proposta no valor de R$ 11,9000 não enviou lance único e

fechado para o item 14.
Sistema 28/06/2021

15:49:23
A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 19,4700, R$ 20,0000 e R$ 24,8900, poderá enviar um
lance único e fechado até às 15:54:23 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
15:54:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 14.

Sistema 28/06/2021
15:54:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 19,4700 não enviou lance único e
fechado para o item 14.

Sistema 28/06/2021
15:54:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 24,8900 não enviou lance único e
fechado para o item 14.

Sistema 28/06/2021
15:54:24

A etapa fechada foi reiniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance
no valor de R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

15:59:24 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

15:59:25
O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 14.
Sistema 28/06/2021

15:59:25
O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 14.
Sistema 28/06/2021

15:59:25
O item 14 teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio

eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as
convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 28/06/2021
15:59:25

O item 14 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
16:05:54

A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 2,5400, R$ 2,5500 e R$ 2,6900, poderá enviar um

lance único e fechado até às 16:10:53 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:10:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,5400 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:10:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,5500 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:10:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,6900 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:10:54
A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 2,7000, R$ 2,9700 e R$ 3,0100, poderá enviar um

lance único e fechado até às 16:15:54 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:15:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,7000 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:15:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2,9700 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:15:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,0100 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021 A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um
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16:15:55 dos seguintes lances: R$ 3,3000, R$ 3,5000 e R$ 5,9900, poderá enviar um
lance único e fechado até às 16:20:55 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
16:20:56

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,5000 não enviou lance único e
fechado para o item 15.

Sistema 28/06/2021
16:20:56

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5,9900 não enviou lance único e
fechado para o item 15.

Sistema 28/06/2021
16:20:56

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3,3000 não enviou lance único e
fechado para o item 15.

Sistema 28/06/2021
16:20:56

A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 6,0000, R$ 7,5000 e R$ 10,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 16:25:56 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:25:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 7,5000 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:25:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 6,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:25:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 10,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 15.
Sistema 28/06/2021

16:25:57
O item 15 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
16:31:57

A etapa fechada foi reiniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 31,7600, R$ 31,7700 e R$ 32,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 16:36:56 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:36:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:36:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 31,7600 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:36:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 31,7700 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:36:57
A etapa fechada foi reiniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 46,2500, R$ 50,0000 e R$ 100,0000, poderá enviar

um lance único e fechado até às 16:41:57 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:41:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 50,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:41:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 46,2500 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:41:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 20.
Sistema 28/06/2021

16:41:58
O item 20 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
16:48:50

A etapa fechada foi reiniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 32,8200, R$ 32,8300 e R$ 32,8400, poderá enviar um

lance único e fechado até às 16:53:49 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

16:53:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,8300 não enviou lance único e

fechado para o item 21.
Sistema 28/06/2021

16:53:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,8200 não enviou lance único e

fechado para o item 21.
Sistema 28/06/2021

16:53:50
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,8400 não enviou lance único e

fechado para o item 21.
Sistema 28/06/2021

16:53:50
A etapa fechada foi reiniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 46,2500 e R$ 50,0000, poderá enviar um lance único
e fechado até às 16:58:50 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
16:58:51

O fornecedor da proposta no valor de R$ 50,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 21.

Sistema 28/06/2021
16:58:51

O item 21 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
17:19:26

A etapa fechada foi reiniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance
no valor de R$ 32,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às

17:24:25 do dia 28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

17:24:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,0100 não enviou lance único e

fechado para o item 22.
Sistema 28/06/2021

17:24:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 32,0100 não enviou lance único e

fechado para o item 22.
Sistema 28/06/2021

17:24:26
A etapa fechada foi reiniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 34,6000 e R$ 48,0000, poderá enviar um lance único
e fechado até às 17:29:26 do dia 28/06/2021.

Sistema 28/06/2021
17:29:27

O fornecedor da proposta no valor de R$ 34,6000 não enviou lance único e
fechado para o item 22.

Sistema 28/06/2021 O fornecedor da proposta no valor de R$ 48,0000 não enviou lance único e
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17:29:27 fechado para o item 22.
Sistema 28/06/2021

17:29:27
O item 22 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
17:29:27

O item 22 teve empate real para o valor 32,0100. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro 28/06/2021

17:41:03
Senhores(as) licitantes, em razão da proximidade do fim do horário de

expediente, a sessão será suspensa, ficando agendada o seu retorno para
amanhã, dia 29/06/2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 29/06/2021
09:04:25

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 29/06/2021
09:07:47

Neste momento, darei continuidade à atualização dos itens. Alerto que as
empresas que ainda não foram convocadas para a etapa fechada, serão

convocadas neste momento.
Sistema 29/06/2021

09:13:37
A etapa fechada foi reiniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 8,0000, R$ 20,0000 e R$ 45,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 09:18:36 do dia 29/06/2021.
Sistema 29/06/2021

09:18:37
O fornecedor da proposta no valor de R$ 45,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 24.
Sistema 29/06/2021

09:18:37
O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 24.
Sistema 29/06/2021

09:18:37
O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 24.
Sistema 29/06/2021

09:18:37
O item 24 está encerrado.

Sistema 29/06/2021
09:23:27

A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 8,0000, R$ 20,0000 e R$ 45,0000, poderá enviar um

lance único e fechado até às 09:28:26 do dia 29/06/2021.
Sistema 29/06/2021

09:28:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 8,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 25.
Sistema 29/06/2021

09:28:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 25.
Sistema 29/06/2021

09:28:27
O fornecedor da proposta no valor de R$ 45,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 25.
Sistema 29/06/2021

09:28:27
O item 25 está encerrado.

Sistema 29/06/2021
09:35:02

A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 12,0000, R$ 15,0000 e R$ 15,2100, poderá enviar um

lance único e fechado até às 09:40:00 do dia 29/06/2021.
Sistema 29/06/2021

09:40:01
O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 27.
Sistema 29/06/2021

09:40:01
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 27.
Sistema 29/06/2021

09:40:01
O fornecedor da proposta no valor de R$ 15,2100 não enviou lance único e

fechado para o item 27.
Sistema 29/06/2021

09:40:01
A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um

dos seguintes lances: R$ 19,9900, R$ 20,0000 e R$ 27,5000, poderá enviar um
lance único e fechado até às 09:45:01 do dia 29/06/2021.

Sistema 29/06/2021
09:45:02

O fornecedor da proposta no valor de R$ 20,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 27.

Sistema 29/06/2021
09:45:02

O fornecedor da proposta no valor de R$ 19,9900 não enviou lance único e
fechado para o item 27.

Sistema 29/06/2021
09:45:02

O fornecedor da proposta no valor de R$ 27,5000 não enviou lance único e
fechado para o item 27.

Sistema 29/06/2021
09:45:02

A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um
dos seguintes lances: R$ 28,4000 e R$ 1.000,0000, poderá enviar um lance

único e fechado até às 09:50:02 do dia 29/06/2021.
Sistema 29/06/2021

09:50:03
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 27.
Sistema 29/06/2021

09:50:03
O fornecedor da proposta no valor de R$ 28,4000 não enviou lance único e

fechado para o item 27.
Sistema 29/06/2021

09:50:03
O item 27 está encerrado.

Pregoeiro 29/06/2021
10:04:20

Senhores(as) licitantes, informo que foi finalizada a atualização dos itens que
tiveram êxito na negociação. Assim, neste momento convocarei as empresas

que aceitaram manter e/ou negociar seus preços, para apresentação da
Proposta Ajustada, conforme prazo e condições estabelecidas no Edital.

Pregoeiro 29/06/2021
10:06:06

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

Sistema 29/06/2021
10:07:34

Senhor fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema 29/06/2021
10:07:51

Senhor fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.

Sistema 29/06/2021
10:08:06

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema 29/06/2021
10:08:22

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.

Sistema 29/06/2021
10:08:38

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema 29/06/2021
10:08:50

Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 29/06/2021
10:09:06

Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema 29/06/2021
10:09:18

Senhor fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.

Sistema 29/06/2021
10:09:29

Senhor fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.

Sistema 29/06/2021
10:09:39

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.

Sistema 29/06/2021
10:09:49

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.

Sistema 29/06/2021
10:10:03

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.

Pregoeiro 29/06/2021
10:11:20

Informo que o prazo para envio da proposta ajustada para todas as empresas
finalizará ás 12hs:10min.

Sistema 29/06/2021
10:18:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS
LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, enviou o anexo para o ítem 15.

Sistema 29/06/2021
10:27:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema 29/06/2021
10:27:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, enviou o anexo para o ítem 33.

Pregoeiro 29/06/2021
10:32:41

Senhores(as) licitantes, enquanto aguardo o envio das propostas ajustadas,
realizarei no sistema o cancelamento dos itens: 01 ao 05, 09 ao 12, 16 ao 19,

23, 26, 34, 35 e 37, os quais não obtiveram êxito na negociação.
Sistema 29/06/2021

10:35:39
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´.
Sistema 29/06/2021

10:43:31
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:

27.619.368/0001-99, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema 29/06/2021

10:46:39
Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema 29/06/2021

10:47:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema 29/06/2021

10:47:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema 29/06/2021

10:50:50
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:

36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema 29/06/2021

10:51:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:

36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema 29/06/2021

10:51:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:

36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema 29/06/2021

11:21:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E

PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o
ítem 8.

Sistema 29/06/2021
11:22:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o

ítem 14.
Pregoeiro 29/06/2021

11:45:24
Tendo em vista que todas as empresas apresentaram a proposta ajustada no

prazo estabelecido, informo que em razão da necessidade de análise das
mesmas e em virtude da proximidade do horário de almoço, a sessão será
suspensa para análise das propostas, ficando agendado o seu retorno para

amanhã, dia 30/06/2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro 29/06/2021

11:45:43
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 29/06/2021 Obrigada!
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11:45:52
Pregoeiro 30/06/2021

09:02:59
Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 30/06/2021
09:03:28

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 30/06/2021
09:06:36

Estou finalizando a análise das propostas ajustadas, por favor, aguardem
conectados alguns instantes.

Pregoeiro 30/06/2021
09:39:02

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Sr.(a) licitante, encontra-se on-line?

36.613.427/0001-
02

30/06/2021
09:43:06

BOM DIA ESTAMOS SIM

Pregoeiro 30/06/2021
09:47:01

Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Após análise da proposta ajustada,
verifiquei que os valores apresentados para os itens 13 e 22 estão superiores

ao negociado. De acordo com a negociação, o valor proposto para o item 13 foi
de R$ 0,77 (setenta e sete centavos) e para o item 22 foi de R$ 18,70 (dezoito

reais e setenta centavos), conforme se verifica no chat de mensagens.
Pregoeiro 30/06/2021

09:47:28
Para COMERCIAL SUDOESTE EIRELI - Assim, solicito por gentileza, readequação

dos valores e correção da unidade de medida dos itens 21 e 22.
36.613.427/0001-

02
30/06/2021
09:52:15

OK Estou fazendo as correçôes

36.613.427/0001-
02

30/06/2021
09:53:14

Favor abrir Anexo

Sistema 30/06/2021
09:54:53

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema 30/06/2021
09:56:23

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema 30/06/2021
10:00:38

Senhor fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.

Sistema 30/06/2021
10:05:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 13.

Sistema 30/06/2021
10:06:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 21.

Sistema 30/06/2021
10:06:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SUDOESTE EIRELI, CNPJ/CPF:
36.613.427/0001-02, enviou o anexo para o ítem 22.

Pregoeiro 30/06/2021
10:14:48

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Sr.(a) licitante,
encontra-se on-line?

26.674.415/0001-
34

30/06/2021
10:19:01

Bom dia Sra. pregoeira, estamos conectados

Pregoeiro 30/06/2021
10:19:07

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Após análise
da proposta ajustada, verifiquei que o prazo de validade da mesma é de

30(trinta) dias. Deste modo, solicito alteração para 60(sessenta) dias, conforme
estabelecido no Edital.

26.674.415/0001-
34

30/06/2021
10:20:58

OK

Sistema 30/06/2021
10:23:51

Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema 30/06/2021
10:24:29

Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 30/06/2021
10:28:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o

ítem 8.
Sistema 30/06/2021

10:28:37
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E

PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o
ítem 14.

Pregoeiro 30/06/2021
10:29:52

Para DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI - Senhor(a)
licitante, solicito também correção da proposta quanto ao prazo de entrega dos

materiais, a fim de atender ao item 4 do Termo de Referência do Edital.
Sistema 30/06/2021

10:33:36
Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema 30/06/2021
10:33:52

Senhor fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Sistema 30/06/2021
10:37:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E
PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o

ítem 8.
Sistema 30/06/2021

10:37:40
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E

PARAFUSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.674.415/0001-34, enviou o anexo para o
ítem 14.

Pregoeiro 30/06/2021
10:43:28

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Sr.(a) licitante,
encontra-se on-line?
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Pregoeiro 30/06/2021
10:44:28

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Solicito atualização
da data da proposta.

Sistema 30/06/2021
10:45:02

Senhor fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema 30/06/2021
10:45:31

Senhor fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.

18.641.075/0001-
17

30/06/2021
10:46:07

Bom dia Senhor(a) Pregoeiro(a)!

18.641.075/0001-
17

30/06/2021
10:54:31

Irei providenciar o envio. Muito obrigada Estimado(a)!

Sistema 30/06/2021
10:56:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema 30/06/2021
10:56:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 18.641.075/0001-17, enviou o anexo para o ítem 33.

Pregoeiro 30/06/2021
10:57:01

Para LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Ok, estou no
aguardo. Obrigada.

Pregoeiro 30/06/2021
11:01:45

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr.(a) licitante, encontra-se on-line?

Pregoeiro 30/06/2021
11:09:53

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - De acordo com a proposta ajustada,
o prazo de validade da mesma é de 60(sessenta) dias contados a partir da data

da sessão pública do pregão. Solicito por favor, alteração para 60(sessenta)
dias a contar da data de sua apresentação, 29/06/2021.

Sistema 30/06/2021
11:14:47

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.

Sistema 30/06/2021
11:15:05

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.

Sistema 30/06/2021
11:15:29

Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.

37.971.941/0001-
82

30/06/2021
11:22:50

Bom Dia, vou alterar agora ...

Pregoeiro 30/06/2021
11:29:55

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, estou no aguardo. Obrigada.

Sistema 30/06/2021
11:30:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 24.

Sistema 30/06/2021
11:31:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 25.

Sistema 30/06/2021
11:31:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 27.

Pregoeiro 30/06/2021
11:46:58

Senhores licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão
será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (30/06/2021) às

14:00 horas.
Pregoeiro 30/06/2021

11:47:20
Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 30/06/2021
14:05:36

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 30/06/2021
14:06:01

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 30/06/2021
14:10:13

Por favor, permaneçam conectados!

Pregoeiro 30/06/2021
17:14:56

Senhores(as) licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário de
expediente, informo que não foi possível finalizar a análise dos documentos

apresentados pelas empresas, sendo assim, diante da necessidade de
conclusão da análise dos documentos, a fim de realizar a aceitação das

propostas e em seguida a habilitação...
Pregoeiro 30/06/2021

17:15:10
resolvo suspender a sessão para amanhã, dia 1º/07/2021 às 09:00hs.

Pregoeiro 30/06/2021
17:15:26

Obrigada a todos e até amanhã!

Pregoeiro 01/07/2021
09:02:32

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 01/07/2021
09:05:58

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 01/07/2021
09:11:44

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Sr.(a) licitante,
encontra-se on-line?

20.784.313/0001-
95

01/07/2021
09:14:27

Bom dia

Pregoeiro 01/07/2021
09:18:03

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - A documentação
apresentada pela empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS
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LTDA atendeu aos itens 8.3.1 e 8.3.3 solicitados no edital. Entretanto, não
apresentou a declaração solicitada no item 8.3.4. Dessa forma, a empresa só

estará habilitada se apresentar a referida declaração.
20.784.313/0001-

95
01/07/2021
09:19:31

Ok, estaremos anexando, por favor abrir o anexo

Pregoeiro 01/07/2021
09:19:45

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Explano que
conforme item 8.9 a falta da referida declaração não ensejará na inabilitação da

referida empresa, porém, caso após a solicitação a empresa não apresente a
mesma, restará inabilitada.

Pregoeiro 01/07/2021
09:23:46

Para RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - Portanto, solicito
que a empresa encaminhe neste momento, a Declaração solicitada no item

8.3.4 do Edital.
Sistema 01/07/2021

09:24:22
Senhor fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,

CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema 01/07/2021

09:27:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS

LTDA, CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro 01/07/2021

09:37:51
Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sr.(a) licitante, encontra-se on-line?

Pregoeiro 01/07/2021
09:45:58

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - A documentação apresentada pela
empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI atendeu aos itens 8.3.1 e 8.3.3

solicitados no edital. Entretanto, não apresentou a declaração solicitada no item
8.3.4. Dessa forma, a empresa só estará habilitada se apresentar a referida

declaração.
Pregoeiro 01/07/2021

09:47:24
Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Explano que conforme item 8.9 a falta
da referida declaração não ensejará na inabilitação da referida empresa, porém,
caso após a solicitação a empresa não apresente a mesma, restará inabilitada.

Pregoeiro 01/07/2021
09:49:16

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Portanto, solicito que a empresa
encaminhe neste momento, a Declaração solicitada no item 8.3.4 do Edital.

Sistema 01/07/2021
09:49:54

Senhor fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.

Pregoeiro 01/07/2021
10:09:11

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Informo que o prazo para envio do
documento pela empresa finalizará às 11hs:49min.

27.619.368/0001-
99

01/07/2021
10:46:13

bom dia, Enviaremos a declaração. Gostaria que anexasse tambem a alteraçao
cadastral da empresa ?

27.619.368/0001-
99

01/07/2021
10:46:33

Não sei se recebeu nosso email com este documento.

Sistema 01/07/2021
11:01:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.619.368/0001-99, enviou o anexo para o ítem 20.

Pregoeiro 01/07/2021
11:02:08

Para TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI - Sim, de acordo com o item 9.6.1, a
empresa poderá encaminhar documentos complementares.

Pregoeiro 01/07/2021
11:44:12

Senhores licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão
será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (1º/07/2021) às

15:00 horas, a fim de realizar a aceitação das propostas e posteriormente a
habilitação.

Pregoeiro 01/07/2021
11:44:36

Conto com a participação de todos!

Pregoeiro 01/07/2021
11:44:45

Obrigada.

Pregoeiro 01/07/2021
15:03:12

Boa tarde senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 01/07/2021
15:04:31

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº.005/2021-SRP.

Pregoeiro 01/07/2021
15:18:57

Senhores(as) fornecedores, após análise das propostas ajustadas, as quais
foram apresentadas pelas empresas que aceitaram negociar os itens 06, 08,

13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 e 33, informo que as mesmas foram aceitas.
Pregoeiro 01/07/2021

15:58:19
Senhores(as) licitantes, ao realizar a aceitação das propostas neste momento,
verifiquei que o valor negociado para o ITEM 27 no valor de R$ 32,00 (trinta e
dois reais) com a empresa SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, é superior ao
último lance ofertado pela empresa na licitação, portanto, não pode ser aceito.

Pregoeiro 01/07/2021
15:58:31

Deste modo, informo que retomarei a negociação referente ao item 27(Rolo
pintura predial).

Pregoeiro 01/07/2021
15:59:44

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Informo que aguardarei o prazo de
10 (dez) minutos para que as empresas respondam quanto a negociação

solicitada. Caso a empresa não responda, entenderei que a mesma não possui
interesse em negociar, em virtude disso, a mesma será desclassificada.

Pregoeiro 01/07/2021
16:00:24

Informo que aguardarei o prazo de 10 (dez) minutos para que as empresas
respondam quanto a negociação solicitada. Caso a empresa não responda,

entenderei que a mesma não possui interesse em negociar, em virtude disso, a
mesma será desclassificada.

Pregoeiro 01/07/2021 Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as
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16:00:55 operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão."

Pregoeiro 01/07/2021
16:01:43

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. representante, encontra-se on-
line?

37.971.941/0001-
82

01/07/2021
16:06:55

Meu menor valor hoje e R$ 32,00 reais...

Pregoeiro 01/07/2021
16:12:06

Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Tendo em vista que o valor de R$
32,00, proposto na negociação para o item 27, é superior ao último lance

ofertado na licitação, o mesmo não pode ser aceito. Solicito que a empresa
manifeste sobre a possibilidade de reduzir o preço para 9,15, que corresponde

ao valor ofertado pela empresa 1ª colocada, ou manter o preço de...
Pregoeiro 01/07/2021

16:12:17
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 12,00, que corresponde ao

último lance ofertado pela empresa no certame.
Pregoeiro 01/07/2021

16:13:14
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, verifiquei que a manifestação já

foi apresentada. Obrigada.
Pregoeiro 01/07/2021

16:15:26
Para S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sendo assim, solicito por gentileza,

que a empresa envie nova proposta com a exclusão do item 27.
Sistema 01/07/2021

16:16:13
Senhor fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

37.971.941/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro 01/07/2021

16:20:10
Conforme informado anteriormente, de acordo com a ordem de classificação,
convocarei as empresas remanescentes para negociação relativa ao item 27.

Pregoeiro 01/07/2021
16:23:36

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 27 o menor valor unitário de R$ 15,00 (quinze

reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga ofertar o valor unitário
de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos).

04.597.880/0001-
86

01/07/2021
16:26:48

BOA TARDE , ESSE VALOR DE 9,15 NÃO CONSIGO , NO VALOR DE 15,00 EU
CONSIGO. OBRIGADA

Sistema 01/07/2021
16:33:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S K S COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.971.941/0001-82, enviou o anexo para o ítem 24.

Pregoeiro 01/07/2021
16:36:41

Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Sendo assim, neste momento, irei convocar
a empresa para apresentar a proposta ajustada, conforme prazo e condições

estabelecidas no Edital.
Pregoeiro 01/07/2021

16:37:51
Para RENNOVA COMERCIAL LTDA - Visto que o valor ofertado está inferior ao

estimado.
Sistema 01/07/2021

16:38:19
Senhor fornecedor RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.597.880/0001-

86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
04.597.880/0001-

86
01/07/2021
16:43:08

OK OBRIGADA

Sistema 01/07/2021
16:59:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENNOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
04.597.880/0001-86, enviou o anexo para o ítem 27.

Pregoeiro 01/07/2021
17:07:43

Senhores(as) licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa
RENNOVA COMERCIAL LTDA., para o item 27 foi aceita.

Pregoeiro 01/07/2021
17:08:57

Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresas convocadas,
atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo por este motivo

HABILITADAS.
Pregoeiro 01/07/2021

17:09:44
Portanto, 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 01/07/2021

17:10:19
Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/07/2021
17:13:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2021
às 17:43:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:26:44

Em razão do vencimento das propostas e negativa de prorrogação da validade por
parte das empresas vencedoras.. Reagendado para: 10/06/2021 15:00

Abertura do prazo 29/06/2021
10:35:39 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/07/2021
17:13:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2021 às 17:43:00.

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
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artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
17:47 horas do dia 01 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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Pregoeiro Oficial
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