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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Pregão Eletrônico - 026/2021

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

01/10/2021 11:36 01/10/2021 12:00 19/10/2021 08:00 22/10/2021 08:00 22/10/2021 08:15

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

18/10/2021 - 16:24 REFERENTE AO PASTEURIZADOR TUBULAR 20/10/2021 - 13:20

Referente ao processo licitatório 031/2021 PE 026/2021 estamos em duvida em relação ao equipamento 03 – pasteurizador tubular.
No descritivo consta: “aquecimento por placa elétrica”.
Para pasteurizadores existem as seguintes maneiras de se fazer o aquecimento: aquecimento com resistências elétricas; aquecimento com vapor por meio de by-pass e injetor
de vapor; aquecimento com vapor por meio de by-pass e brasador (trocador a placas soldado, porém não é elétrico).
Qual das opções devemos considerar para participação?
Caso realmente seja conforme informado no descritivo solicito fotos para verificarmos a possibilidade de participação.
Além disso, gostaria de confirmar que o chiller e a torre de resfriamento não estão sendo licitados junto com o pasteurizador.

Desde já agradeço,
Gabriel M. Stein
West Equipamentos
(32) 99138-0009
west@westequipamentos.com.br

ESCLARECIMENTO EM DOCUMENTOS ANEXADOS.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 MESA DE LAVAGEM DE FRUTAS COM SPRA
ESPECIFICAÇÕES:
-ESTRUTURA TODA EM AÇO INOX;
-BOMBA EM AÇO INOX PARA RECIRCULAÇÃO
DA ÁGUA RETORNO NOS SPRAY;
-FUNDO INTERNO VAZADO;
-LATERAIS COM 200 MM DE ALTURA;
-PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO EM AÇO
INOX;
-CHAVE DE PROTEÇÃO COM CONTACTOR E
RELE TÉRMICOS P/ MOTORES;
-TUBULAÇÃO SUPERIOR COM SPRAY;
-COMPRIMENTO- 2 MTS LARGURA-1.00 MTS
ALTURA-1.70 MTS;
-CAPACIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE 700
KLS/HR.

23.300,00 1 - UND Adjudicado

0002 COZINHADOR DUPLO PARA ABACAXI EM
RODELAS OU FRUTAS EM PEDAÇOS
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA TODA EM AÇO INOX;
- 02 CUBAS INDEPENDENTES COM CAMISA
DUPLA PARA AQUECIMENTO POR VAPOR;
- GABINETE INFERIOR PROTEGIDO;
- VÁLVULAS DE REGULAGEM DE
TEMPERATURA E ENTRADA DE VAPOR;
- BASE COM PÉS E ENCOSTO TRASEIRO DE
200 MM;
- CUBAS VAZADAS PARA LIMPEZA CIP;
- PAINEL EM AÇO INOX COM MARCADOR DE
TEMPERATURA E COMANDO ELÉTRICO;
- AQUECIMENTO POR RECIRCULAÇÃO DE
ÁGUA NO TROCADOR DE CALOR;
- TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE
RECIRCULAÇÃO;
- BOMBA EM AÇO INOX;
- CUBAS DE 100 LITROS CADA
COMPRIMENTO: 2.00 LARGURA : 80 CM
ALTURA : 1.60 MTS.

45.516,67 1 - UND Adjudicado
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0003 PASTEURIZADOR TUBULAR
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA EM AÇO INOX COM SISTEMA DE
ABRAÇADEIRAS PARA ENCAIXE;
- AQUECIMENTO POR PLACA ELÉTRICA;
- PAINEL DE COMANDO, TANQUE DE
RECEPÇÃO COM BOMBA DE
TRANSFERÊNCIA;
- RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE ÁGUA GELADA
POR CHILE E TORRE DE RESFRIAMENTO;
- CAPACIDADE DE PASTEURIZAÇÃO 1200
LITROS HORA.

126.896,67 1 - UND Adjudicado

0004 BOMBA DE TRANSFERENCIA 1000 LITROS/HR
ESPECIFICAÇÕES:
- BOMBA POSITIVA DE TRANSFERÊNCIA DA
CALDA OU GELEIA.

13.283,33 1 - UND Adjudicado

0005 DESPOLPADEIRA VERTICAL DUPLA
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA TODA EM AÇO INOX;
- CÂMARA DE DESPOLPE DUPLO 70 LITROS
CADA;
- 02 TELAS DE DESPOLPE CADA CÂMARA;
- BATEDORES INDIVIDUAIS COM
MOTOREDUTORES DE 1.5 VC CADA;
- FUNDO REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E TROCA
DAS PENEIRAS;
- COMPRIMENTO: 1 MT LARGURA 0.80 CM
ALTURA 2.10 MTS.

39.013,33 1 - UND Adjudicado

0006 TACHO PARA CALDA E GELEIA
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA TODA EM AÇO INOX;
- FUNDO REDONDO DUPLO PARA VAPOR;
- SAÍDA DO PRODUTO POR SAÍDA INFERIOR
PARA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA;
- VÁLVULAS DE SEGURANÇA, MANÔMETRO
DE TEMPERATURA E PRESSÃO;
- MOTOREDUTOR DE 1.5 CV;
- PÁS DE AÇO INOX PARA MISTURAR E
MOVIMENTAR;
- CAPACIDADE 200 LITROS.

27.380,67 1 - UND Adjudicado

0007 RECRAVADEIRA DE TAMPAS DE METAL
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA EM AÇO INOX E AÇO CARBONO
PINTADA;
- SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA
FECHAMENTO;
- MOTOR DE 1 CV TRIFÁSICO 220/380V WEG;
- PAINEL ELÉTRICO EM AÇO INOX;
- CAPACIDADE 800 LATAS/HR.

28.036,67 1 - UND Adjudicado

0008 CARRINHO DE ESTOQUE E TRANSPORTE
ESPECIFICAÇÕES:
- ESTRUTURA TODA EM AÇO INOX;
- 6 PRATELEIRAS;
- ALTURA DE 1.80 MTS;
- COMPRIMENTO DE 1.10 MTS;
- LARGURA 0.60 CM;
- RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS EM NYLON.

10.806,67 1 - UND Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 17.971.417/0001-02

2 JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA 17.918.110/0001-30

3 Unifa Com Equip. Agroind. Ltda 88.442.553/0001-45

4 MIRAINOX LTDA 02.627.690/0001-39

5 SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-21

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/10/2021 EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 026-2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDÚSTRIA - CONV. SEDAP..pdf

20/10/2021 ESCLARECIMENTO SOBRE O ITEM 03..pdf

02/12/2021 JULGAMENTO DE RECURSO - PREGOEIRO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/10/2021 - 08:52 Negociação aberta para o processo
026/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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22/10/2021 - 08:52 Negociação aberta para o processo
026/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,6,8 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 08:52 Negociação aberta para o processo
026/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 09:05 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 09:05 Negociação aberta para o
processo026/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,6,8 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 09:05 Negociação aberta para o
processo026/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 11:37 Documentos solicitados para o
processo 026/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 11:41 Documentos solicitados para o
processo 026/2021

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo 026/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo 026/2021

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/10/2021 - 16:00 Documentos solicitados para o
processo 026/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 026/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 MESA DE LAVAGEM DE
FRUTAS COM SPRA
Especificações:
-estrutura toda em aço
inox;
-bomba em aço inox para
recirculação da água
retorno nos spray;
-fundo interno vazado;
-laterais com 200 mm de
altura;
-painel elétrico de
comando em aço inox;
-chave de proteção com
contactor e rele térmicos
p/ motores;
-tubulação superior com
spray;
-Comprimento- 2 mts
largura-1.00 mts altura-
1.70 mts;
-Capacidade de
higienização de 700
kls/hr.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

LF PURINOX 17.900,00 1 17.900,00

0002 COZINHADOR DUPLO
PARA ABACAXI EM
RODELAS OU FRUTAS
EM PEDAÇOS
Especificações:
- estrutura toda em aço
inox;
- 02 cubas independentes
com camisa dupla para
aquecimento por vapor;
- gabinete inferior
protegido;
- válvulas de regulagem
de temperatura e entrada
de vapor;
- base com pés e encosto
traseiro de 200 mm;
- cubas vazadas para
limpeza cip;
- painel em aço inox com
marcador de temperatura
e comando elétrico;
- aquecimento por
recirculação de água no
trocador de calor;
- tanque reservatório de
água de recirculação;
- bomba em aço inox;
- cubas de 100 litros cada
Comprimento: 2.00
largura : 80 cm Altura :
1.60 mts.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

AF PURINOX 27.800,00 1 27.800,00
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0003 PASTEURIZADOR
TUBULAR
Especificações:
- estrutura em aço inox
com sistema de
abraçadeiras para
encaixe;
- aquecimento por placa
elétrica;
- painel de comando,
tanque de recepção com
bomba de transferência;
- resfriamento através de
água gelada por Chile e
torre de resfriamento;
- capacidade de
pasteurização 1200 litros
hora.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

TA PURINOX 109.000,00 1 109.000,00

0004 BOMBA DE
TRANSFERENCIA 1000
LITROS/HR
Especificações:
- bomba positiva de
transferência da calda ou
geleia.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

TB PURINOX 10.400,00 1 10.400,00

0005 DESPOLPADEIRA
VERTICAL DUPLA
Especificações:
- estrutura toda em aço
inox;
- câmara de despolpe
duplo 70 litros cada;
- 02 telas de despolpe
cada câmara;
- batedores individuais
com motoredutores de 1.5
vc cada;
- fundo removível para
limpeza e troca das
peneiras;
- Comprimento: 1 mt
largura 0.80 cm altura
2.10 mts.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

DA PURINOX 22.900,00 1 22.900,00

0006 TACHO PARA CALDA E
GELEIA
Especificações:
- estrutura toda em aço
inox;
- fundo redondo duplo
para vapor;
- saída do produto por
saída inferior para bomba
de transferência;
- válvulas de segurança,
manômetro de
temperatura e pressão;
- motoredutor de 1.5 cv;
- pás de aço inox para
misturar e movimentar;
- capacidade 200 litros.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

T PURINOX 21.900,00 1 21.900,00

0007 RECRAVADEIRA DE
TAMPAS DE METAL
Especificações:
- estrutura em aço inox e
aço carbono pintada;
- sistema semiautomático
para fechamento;
- motor de 1 cv trifásico
220/380v Weg;
- painel elétrico em aço
inox;
- capacidade 800 latas/hr.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

CA PURINOX 24.000,00 1 24.000,00

0008 CARRINHO DE
ESTOQUE E
TRANSPORTE
Especificações:
- estrutura toda em aço
inox;
- 6 prateleiras;
- altura de 1.80 mts;
- comprimento de 1.10
mts;
- largura 0.60 cm;
- rodízios de 4 polegadas
em nylon.

JB CARDOSO SERVIÇO
E TRANSPORTE LTDA

CA PURINOX 6.890,00 1 6.890,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MESA DE LAVAGEM DE FRUTAS COM SPRA
Especificações:
-estrutura toda em aço inox;
-bomba em aço inox para recirculação da água retorno nos spray;
-fundo interno vazado;
-laterais com 200 mm de altura;
-painel elétrico de comando em aço inox;
-chave de proteção com contactor e rele térmicos p/ motores;
-tubulação superior com spray;
-Comprimento- 2 mts largura-1.00 mts altura-1.70 mts;
-Capacidade de higienização de 700 kls/hr.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:37:20

LF PURINOX 1 23.000,00 23.000,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

MLF-S-700 SOTRONIC 1 23.300,00 23.300,00 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:39

ML-700 SOUZA INOX
LTDA ME

1 23.300,00 23.300,00 Sim

0002 - COZINHADOR DUPLO PARA ABACAXI EM RODELAS OU FRUTAS EM PEDAÇOS
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- 02 cubas independentes com camisa dupla para aquecimento por vapor;
- gabinete inferior protegido;
- válvulas de regulagem de temperatura e entrada de vapor;
- base com pés e encosto traseiro de 200 mm;
- cubas vazadas para limpeza cip;
- painel em aço inox com marcador de temperatura e comando elétrico;
- aquecimento por recirculação de água no trocador de calor;
- tanque reservatório de água de recirculação;
- bomba em aço inox;
- cubas de 100 litros cada Comprimento: 2.00 largura : 80 cm Altura : 1.60 mts.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:38:54

AF PURINOX 1 45.000,00 45.000,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

CD-100 TH INOX 1 45.516,64 45.516,64 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:44

CS-M SOUZA INOX
LTDA ME

1 45.516,67 45.516,67 Sim

0003 - PASTEURIZADOR TUBULAR
Especificações:
- estrutura em aço inox com sistema de abraçadeiras para encaixe;
- aquecimento por placa elétrica;
- painel de comando, tanque de recepção com bomba de transferência;
- resfriamento através de água gelada por Chile e torre de resfriamento;
- capacidade de pasteurização 1200 litros hora.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WEST INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA -
ME

17.971.417/0001-
02

20/10/2021 -
16:44:36

TUB-1200 WEST/WEST 1 126.800,00 126.800,00 Sim

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:39:37

TA PURINOX 1 125.000,00 125.000,00 Sim
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SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:51

PS- 1200 SOUZA INOX
LTDA ME

1 126.896,67 126.896,67 Sim

0004 - BOMBA DE TRANSFERENCIA 1000 LITROS/HR
Especificações:
- bomba positiva de transferência da calda ou geleia.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:40:27

TB PURINOX 1 13.000,00 13.000,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

BX-31 BERTHOLL 1 13.283,33 13.283,33 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:54

BS-1000 NETZ 1 13.283,33 13.283,33 Sim

0005 - DESPOLPADEIRA VERTICAL DUPLA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- câmara de despolpe duplo 70 litros cada;
- 02 telas de despolpe cada câmara;
- batedores individuais com motoredutores de 1.5 vc cada;
- fundo removível para limpeza e troca das peneiras;
- Comprimento: 1 mt largura 0.80 cm altura 2.10 mts.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:41:15

DA PURINOX 1 39.000,00 39.000,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

DPI-150H INOX TECH 1 39.013,33 39.013,33 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:56

DS-150 SOUZA INOX
LTDA ME

1 39.013,33 39.013,33 Sim

0006 - TACHO PARA CALDA E GELEIA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- fundo redondo duplo para vapor;
- saída do produto por saída inferior para bomba de transferência;
- válvulas de segurança, manômetro de temperatura e pressão;
- motoredutor de 1.5 cv;
- pás de aço inox para misturar e movimentar;
- capacidade 200 litros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:42:32

T PURINOX 1 27.000,00 27.000,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

TCG-200L SOTRONIC 1 27.380,67 27.380,67 Sim

MIRAINOX LTDA 02.627.690/0001-
39

21/10/2021 -
17:32:09

FUNDO SEMI
ESFERICO

MRN / MRN 1 51.000,00 51.000,00 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
18:59:59

TS-200 SOUZA INOX
LTDA ME

1 27.380,67 27.380,67 Sim

0007 - RECRAVADEIRA DE TAMPAS DE METAL
Especificações:
- estrutura em aço inox e aço carbono pintada;
- sistema semiautomático para fechamento;
- motor de 1 cv trifásico 220/380v Weg;
- painel elétrico em aço inox;
- capacidade 800 latas/hr.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:43:59

CA PURINOX 1 28.000,00 28.000,00 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
19:00:01

RS- M SOUZA INOX
LTDA ME

1 28.036,67 28.036,67 Sim

0008 - CARRINHO DE ESTOQUE E TRANSPORTE
Especificações:
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- estrutura toda em aço inox;
- 6 prateleiras;
- altura de 1.80 mts;
- comprimento de 1.10 mts;
- largura 0.60 cm;
- rodízios de 4 polegadas em nylon.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

17.918.110/0001-
30

21/10/2021 -
12:44:39

CA PURINOX 1 10.800,00 10.800,00 Sim

Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

88.442.553/0001-
45

21/10/2021 -
17:25:42

CET-6 SOTRONIC 1 10.806,67 10.806,67 Sim

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-
21

21/10/2021 -
19:00:03

MS SOUZA INOX
LTDA ME

1 10.806,67 10.806,67 Sim

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

Unifa Com Equip. Agroind. Ltda 88.442.553/0001-45 90 dias

WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 17.971.417/0001-02 95 dias

JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA 17.918.110/0001-30 90 dias

MIRAINOX LTDA 02.627.690/0001-39 60 dias

SOUZA INOX LTDA 14.620.196/0001-21 90 dias

Lances Enviados
0001 - MESA DE LAVAGEM DE FRUTAS COM SPRA
Especificações:
-estrutura toda em aço inox;
-bomba em aço inox para recirculação da água retorno nos spray;
-fundo interno vazado;
-laterais com 200 mm de altura;
-painel elétrico de comando em aço inox;
-chave de proteção com contactor e rele térmicos p/ motores;
-tubulação superior com spray;
-Comprimento- 2 mts largura-1.00 mts altura-1.70 mts;
-Capacidade de higienização de 700 kls/hr.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:37:20 23.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 23.300,00 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 18:59:39 23.300,00 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25
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22/10/2021 - 08:34:53 21.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:35:24 20.500,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:35:49 20.000,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:37:57 19.995,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:40:43 17.900,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:41:14 17.000,00 (lance oculto) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

0002 - COZINHADOR DUPLO PARA ABACAXI EM RODELAS OU FRUTAS EM PEDAÇOS
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- 02 cubas independentes com camisa dupla para aquecimento por vapor;
- gabinete inferior protegido;
- válvulas de regulagem de temperatura e entrada de vapor;
- base com pés e encosto traseiro de 200 mm;
- cubas vazadas para limpeza cip;
- painel em aço inox com marcador de temperatura e comando elétrico;
- aquecimento por recirculação de água no trocador de calor;
- tanque reservatório de água de recirculação;
- bomba em aço inox;
- cubas de 100 litros cada Comprimento: 2.00 largura : 80 cm Altura : 1.60 mts.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:38:54 45.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 45.516,64 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 18:59:44 45.516,67 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:35:31 44.500,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54
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22/10/2021 - 08:35:55 42.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:36:13 40.900,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:36:28 35.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:36:57 35.050,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:38:19 34.995,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:40:14 33.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:41:02 33.100,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:44:52 27.800,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:45:41 29.995,00 (lance oculto) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

0003 - PASTEURIZADOR TUBULAR
Especificações:
- estrutura em aço inox com sistema de abraçadeiras para encaixe;
- aquecimento por placa elétrica;
- painel de comando, tanque de recepção com bomba de transferência;
- resfriamento através de água gelada por Chile e torre de resfriamento;
- capacidade de pasteurização 1200 litros hora.
Data Valor CNPJ Situação
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20/10/2021 - 16:44:36 126.800,00 (proposta) 17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA - ME

Válido

21/10/2021 - 12:39:37 125.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 18:59:51 126.896,67 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:37:28 122.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:39:06 109.000,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:41:47 109.000,00 (lance oculto) 17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA - ME

Válido

0004 - BOMBA DE TRANSFERENCIA 1000 LITROS/HR
Especificações:
- bomba positiva de transferência da calda ou geleia.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:40:27 13.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 13.283,33 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 18:59:54 13.283,33 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25
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22/10/2021 - 08:34:34 11.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:35:38 10.500,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:36:19 10.400,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:38:25 10.395,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:39:45 10.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:47:00 8.500,00 (lance oculto) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

0005 - DESPOLPADEIRA VERTICAL DUPLA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- câmara de despolpe duplo 70 litros cada;
- 02 telas de despolpe cada câmara;
- batedores individuais com motoredutores de 1.5 vc cada;
- fundo removível para limpeza e troca das peneiras;
- Comprimento: 1 mt largura 0.80 cm altura 2.10 mts.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:41:15 39.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 39.013,33 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 18:59:56 39.013,33 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25
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22/10/2021 - 08:35:35 36.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:35:51 35.550,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:36:19 32.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:36:27 31.800,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:36:41 31.500,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:40:12 31.501,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:47:19 22.900,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:48:59 30.000,00 (lance oculto) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

0006 - TACHO PARA CALDA E GELEIA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- fundo redondo duplo para vapor;
- saída do produto por saída inferior para bomba de transferência;
- válvulas de segurança, manômetro de temperatura e pressão;
- motoredutor de 1.5 cv;
- pás de aço inox para misturar e movimentar;
- capacidade 200 litros.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:42:32 27.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 27.380,67 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 17:32:09 51.000,00 (proposta) 02.627.690/0001-39 - MIRAINOX LTDA Válido
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21/10/2021 - 18:59:59 27.380,67 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:33:51 26.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:34:31 25.990,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:35:14 25.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:36:35 24.995,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:36:47 24.950,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:39:59 24.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:40:22 24.001,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 09:34:16.
Código verificador: 19AD9F

Página 14 de 25

22/10/2021 - 08:42:02 21.900,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

0007 - RECRAVADEIRA DE TAMPAS DE METAL
Especificações:
- estrutura em aço inox e aço carbono pintada;
- sistema semiautomático para fechamento;
- motor de 1 cv trifásico 220/380v Weg;
- painel elétrico em aço inox;
- capacidade 800 latas/hr.
Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:43:59 28.000,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 19:00:01 28.036,67 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:33:32 27.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:37:26 24.000,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:39:30 22.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

0008 - CARRINHO DE ESTOQUE E TRANSPORTE
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- 6 prateleiras;
- altura de 1.80 mts;
- comprimento de 1.10 mts;
- largura 0.60 cm;
- rodízios de 4 polegadas em nylon.
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Data Valor CNPJ Situação

21/10/2021 - 12:44:39 10.800,00 (proposta) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

21/10/2021 - 17:25:42 10.806,67 (proposta) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

21/10/2021 - 19:00:03 10.806,67 (proposta) 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:32:22 8.000,00 14.620.196/0001-21 - SOUZA INOX
LTDA

Cancelado - • Não apresentou os documentos dos sócios
exigidos no item 13.1.7 do edital;
• Não apresentou juntamente com o Balanço Patrimonial o
termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital;
• Apresentou sua proposta de preços com forma de
pagamento à vista, prazo de entrega dos produtos com 90 dias úteis
após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da
garantia dos produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência
determina que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de
compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada
pelo responsável de fiscalização do contrato, que a entrega dos objetos
será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação e que todos os equipamentos a serem adquiridos deverão
possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor.
Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas
vezes abriu diligência dando a oportunidade de a licitante fazer as
correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido
no edital. 22/10/2021 15:33:25

22/10/2021 - 08:34:50 7.990,00 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:36:20 7.985,00 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

22/10/2021 - 08:39:27 6.890,00 (lance oculto) 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Válido

22/10/2021 - 08:39:34 7.200,00 (lance oculto) 88.442.553/0001-45 - Unifa Com Equip.
Agroind. Ltda

Cancelado - A licitante deixou de apresentar os documentos de
qualificação jurídica conforme exigido no item 13.1 do edital. 22/10/2021
11:43:54

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 22/10/2021 - 12:31:15 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

PROPOSTA READEQUADA JB.pdf

0002 22/10/2021 - 13:05:03 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

PROPOSTA READEQUADA JB.pdf

0001 22/10/2021 - 16:32:56 17.918.110/0001-30 - JB CARDOSO
SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA

Documentos JB.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
12:19

MARA DIONÍSIO - - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
12:19

MARA DIONÍSIO - - - - REGULARIDADE
JURIDICA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=707229&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=707264&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=708048&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802508&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802508&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
12:20

MARA DIONÍSIO - - - - REGULARIDADE
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
12:35

MARA DIONÍSIO - - - - DECLARAÇÕES
EXTRAS

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
15:46

MARA DIONÍSIO - - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
16:30

MARA DIONÍSIO - - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

JB CARDOSO
SERVIÇO E
TRANSPORTE
LTDA

21/10/2021 -
16:39

MARA DIONÍSIO - - - - REGULARIDADE
TÉCNICA

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

03/11/2021 - 10:03 08/11/2021 - 18:00 11/11/2021 - 18:00

0002 - COZINHADOR DUPLO PARA ABACAXI EM RODELAS OU FRUTAS EM
PEDAÇOS
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- 02 cubas independentes com camisa dupla para aquecimento por vapor;
- gabinete inferior protegido;
- válvulas de regulagem de temperatura e entrada de vapor;
- base com pés e encosto traseiro de 200 mm;
- cubas vazadas para limpeza cip;
- painel em aço inox com marcador de temperatura e comando elétrico;
- aquecimento por recirculação de água no trocador de calor;
- tanque reservatório de água de recirculação;
- bomba em aço inox;
- cubas de 100 litros cada Comprimento: 2.00 largura : 80 cm Altura : 1.60 mts.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

88.442.553/0001-45 - Unifa
Com Equip. Agroind. Ltda

22/10/2021 - 09:11:50 Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB
CARDOSO, como também, sua proposta.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

0003 - PASTEURIZADOR TUBULAR
Especificações:
- estrutura em aço inox com sistema de abraçadeiras para encaixe;
- aquecimento por placa elétrica;
- painel de comando, tanque de recepção com bomba de transferência;
- resfriamento através de água gelada por Chile e torre de resfriamento;
- capacidade de pasteurização 1200 litros hora.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

14.620.196/0001-21 -
SOUZA INOX LTDA

22/10/2021 - 08:54:53 Bom dia , gostariamos de ofertar novo lance por tivemos problemas no sitema e
nao ofertamos o melhor lance.

Indeferido

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802509&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802509&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802509&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802607&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3802607&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3806378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3806378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3806378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3807817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3807817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3808029&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3808029&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

14.620.196/0001-21 -
SOUZA INOX LTDA

22/10/2021 - 08:59:32 Lance a ser inserido mas interrompido pelo sistema 103.000,00 Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E
SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - ME

22/10/2021 - 09:18:55 Conforme edital em caso de empate:
11.24 No caso dos itens de ampla participação, será assegurada como
critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que
se enquadram nessas categorias, conforme itens 11.1 e 11.2 deste capítulo.
11.25 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido
após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-se
considerar o lance mais vantajoso.
11.26 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa de Pequeno
Porte – EPP ou Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão.
11.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será
realizado sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
Como o outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção de enviar nova proposta
de valor após solicitação do Sr. Pregoeiro.
22/10/2021 09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo
é até às 11:03 do dia 22/10/2021.
Em resposta:
22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO SERVIÇ... - Negociação Item 0003:
Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.
Dessa forma, temos o direito de apresentar nova melhor oferta.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

14.620.196/0001-21 -
SOUZA INOX LTDA

22/10/2021 - 09:20:49 Em novo estudo ofertamos uma nova proposta de 101.000,00 para o
pasteurizador.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

14.620.196/0001-21 -
SOUZA INOX LTDA

22/10/2021 - 10:31:43 SOUZA INOX faz sua ultima proposta de 99.900,00 reais. Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E
SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - ME

22/10/2021 - 12:33:10 Conforme edital em caso de empate:
11.24 No caso dos itens de ampla participação, será assegurada como
critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que
se enquadram nessas categorias, conforme itens 11.1 e 11.2 deste capítulo.
11.25 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido
após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-se
considerar o lance mais vantajoso.
11.26 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa de Pequeno
Porte – EPP ou Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão.
11.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será
realizado sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
Como o outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção de enviar nova proposta
de valor após solicitação do Sr. Pregoeiro.
22/10/2021 09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo
é até às 11:03 do dia 22/10/2021.
Em resposta:
22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO SERVIÇ... - Negociação Item 0003:
Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.
Dessa forma, temos o direito de apresentar nova melhor oferta.
No documento de regularidade técnica, os itens atestados não condizem com o
objeto licitado.
Os CNAEs no cartão de CNPJ não condizem com o objeto licit

Indeferido

Justificativa: Intenção já aceita.

14.620.196/0001-21 -
SOUZA INOX LTDA

22/10/2021 - 14:26:40 Ate o presente momento não recebemos notificação ou posição sobre a proposta
de 99.900,00 ofertada para o pasteurizador , iten 3 .

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”
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17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E
SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - ME

03/11/2021 - 09:47:58 Conforme edital em caso de empate: 11.24 No caso dos itens de ampla
participação, será assegurada como critério de desempate, a preferência de
contratação para as Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou
Cooperativas, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme itens
11.1 e 11.2 deste capítulo. 11.25 Entende-se por empate quando as propostas
apresentadas pelas Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou
Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada. 11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o
preço obtido após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir
efeito, deve-se considerar o lance mais vantajoso. 11.26 Ocorrendo o empate, a
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado. 11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05
(cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 11.27
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME,
Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado sorteio
eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta. Como o outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção
de enviar nova proposta de valor após solicitação do Sr. Pregoeiro. 22/10/2021
09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às
11:03 do dia 22/10/2021. Em resposta: 22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO
SERVIÇ... - Negociação Item 0003: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor
limite. Dessa forma, temos o direito de apresentar nova melhor oferta. No
documento de regularidade técnica, os itens atestados não condizem com o objeto
licitado. Os CNAEs no cartão de CNPJ não condizem com o objeto licit

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

17.971.417/0001-02 - WEST
INDUSTRIA COMERCIO E
SERVICOS EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - ME

08/11/2021 - 10:38:48 Recurso referente ao desempate, CNAEs e habilitação
anexado. recurso FLORESTA DO ARAGUAIA.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

17.918.110/0001-30 - JB
CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA

11/11/2021 - 16:46 Segue nossa contrarrazão anexado abaixo.
contrarrazão FLORESTA DO ARAGUAIA.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

02/12/2021 - 09:29:37 EM ANEXO AOS DOCUMENTOS DO PROCESSO. DECISÃO DE RECURSO - ORDENADOR.pdf.

0005 - DESPOLPADEIRA VERTICAL DUPLA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- câmara de despolpe duplo 70 litros cada;
- 02 telas de despolpe cada câmara;
- batedores individuais com motoredutores de 1.5 vc cada;
- fundo removível para limpeza e troca das peneiras;
- Comprimento: 1 mt largura 0.80 cm altura 2.10 mts.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

88.442.553/0001-45 - Unifa
Com Equip. Agroind. Ltda

22/10/2021 - 09:12:58 Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB
CARDOSO, como também, sua proposta.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

0006 - TACHO PARA CALDA E GELEIA
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- fundo redondo duplo para vapor;
- saída do produto por saída inferior para bomba de transferência;
- válvulas de segurança, manômetro de temperatura e pressão;
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- motoredutor de 1.5 cv;
- pás de aço inox para misturar e movimentar;
- capacidade 200 litros.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

88.442.553/0001-45 - Unifa
Com Equip. Agroind. Ltda

22/10/2021 - 09:13:18 Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB
CARDOSO, como também, sua proposta.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

88.442.553/0001-45 - Unifa
Com Equip. Agroind. Ltda

22/10/2021 - 09:25:42 Sr. Pregoeiro, gostaria que fosse verificado a documentação da empresa SOUZA
INOX, referente ao balanço, está sem abertura e encerramento, declaração do
contador, certidões municipal e estadual vencidas e prazo de entrega na proposta,
ultrapassa o limite estipulado em edital.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso antecedente à decisão do pregoeiro. improcedente.

0008 - CARRINHO DE ESTOQUE E TRANSPORTE
Especificações:
- estrutura toda em aço inox;
- 6 prateleiras;
- altura de 1.80 mts;
- comprimento de 1.10 mts;
- largura 0.60 cm;
- rodízios de 4 polegadas em nylon.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

88.442.553/0001-45 - Unifa
Com Equip. Agroind. Ltda

22/10/2021 - 09:13:25 Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB
CARDOSO, como também, sua proposta.

Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória.
Item 16.6 do Edital:
“Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

Chat
Data Apelido Frase

22/10/2021 - 08:17:19 Pregoeiro Bom dia Senhores(as) Licitantes!

22/10/2021 - 08:17:36 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/10/2021 - 08:22:08 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/10/2021 - 08:22:08 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

22/10/2021 - 08:22:08 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

22/10/2021 - 08:22:08 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

22/10/2021 - 08:22:08 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
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22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 08:22:41 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:37:41 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

22/10/2021 - 08:38:20 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:43:20.

22/10/2021 - 08:38:44 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:43:44.

22/10/2021 - 08:40:17 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:45:18.

22/10/2021 - 08:41:21 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:46:21.

22/10/2021 - 08:43:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:43:20.

22/10/2021 - 08:43:21 Sistema O item 0003 foi encerrado em situação de empate.

22/10/2021 - 08:43:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:43:44.

22/10/2021 - 08:43:45 Sistema O item 0008 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:44:34 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:49:34.

22/10/2021 - 08:45:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:45:18.

22/10/2021 - 08:45:19 Sistema O item 0001 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:46:13 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:51:13.

22/10/2021 - 08:46:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:46:21.

22/10/2021 - 08:46:22 Sistema O item 0006 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:46:28 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:51:28.

22/10/2021 - 08:46:55 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/10/2021 às 08:51:55.

22/10/2021 - 08:49:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:49:34.

22/10/2021 - 08:49:35 Sistema O item 0002 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:51:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:51:13.

22/10/2021 - 08:51:14 Sistema O item 0004 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:51:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:51:28. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

22/10/2021 - 08:51:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 22/10/2021 às 08:51:55.

22/10/2021 - 08:51:57 Sistema O item 0005 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:52:24 Sistema O item 0007 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:52:36 Sistema Desempate realizado para o item 0003 tem como vencedor o fornecedor com token 2

22/10/2021 - 08:52:36 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 2, 1

22/10/2021 - 08:52:39 Sistema O item 0003 foi encerrado.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0001 teve como arrematante Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME com valor unitário de R$
17.000,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0002 teve como arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME com valor
unitário de R$ 27.800,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0003 teve como arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME com valor
unitário de R$ 109.000,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0004 teve como arrematante Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME com valor unitário de R$ 8.500,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0005 teve como arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME com valor
unitário de R$ 22.900,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0006 teve como arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME com valor
unitário de R$ 21.900,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0007 teve como arrematante SOUZA INOX LTDA - ME com valor unitário de R$ 22.000,00.

22/10/2021 - 08:52:54 Sistema O item 0008 teve como arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME com valor
unitário de R$ 6.890,00.

22/10/2021 - 08:54:53 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
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22/10/2021 - 08:59:32 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 11:03 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 09:05:08 Sistema Motivo: Negociação de preços conforme determina o Art. 38 do Decreto Federal nº 10024/2019. Solicitamos
aos arrematantes que revejam seus preços e nos apresente proposta de menor valor para os itens
arrematados.

22/10/2021 - 09:06:47 F. Unifa Com Equip. ... Negociação Item 0004: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso mínimo.

22/10/2021 - 09:07:04 F. Unifa Com Equip. ... Negociação Item 0001: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.

22/10/2021 - 09:08:50 F. SOUZA INOX LTDA Negociação Item 0007: Bom este Sr. Pregoeiro este é o valor minimo.

22/10/2021 - 09:11:26 F. JB CARDOSO SERVIÇ... Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.

22/10/2021 - 09:11:33 F. JB CARDOSO SERVIÇ... Negociação Item 0003: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.

22/10/2021 - 09:11:40 F. JB CARDOSO SERVIÇ... Negociação Item 0005: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.

22/10/2021 - 09:11:46 F. JB CARDOSO SERVIÇ... Negociação Item 0006: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.

22/10/2021 - 09:11:50 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

22/10/2021 - 09:11:53 F. JB CARDOSO SERVIÇ... Negociação Item 0008: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite.

22/10/2021 - 09:12:58 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

22/10/2021 - 09:13:18 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

22/10/2021 - 09:13:25 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

22/10/2021 - 09:18:55 Sistema O fornecedor WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -
ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 09:20:49 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 09:25:42 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

22/10/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 11:37:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:07 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 11:37:16 Sistema Motivo: Arrematante, na proposta apresentada constam que o pagamento dos produtos adquiridos é "avista"
e não consta na proposta a "forma e prazo da garantia" e o prazo de entrega dos produtos. Solicitamos a
licitante que nos envie nova proposta corrigida ou declaração corrigindo as falhas da proposta. Esclarecemos
que o edital determina o seguinte: *Item 17 do TR: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de ato
comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. *Item 12 do TR: Todos os
equipamentos a serem adquiridos deverão possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Observação: No modo garantia “on-site” é o fornecedor que
envia um técnico autorizado até ou local onde o equipamento está instalado para fazer a manutenção.
Dependendo do grau de complexidade, o técnico... (CONTINUA)

22/10/2021 - 11:37:16 Sistema (CONT. 1) poderá levar o equipamento até o seu local de trabalho e trazê-lo de volta em período combinado.
*Item 05 do TR: A entrega dos objetos será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da
solicitação de entrega.

22/10/2021 - 11:41:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 11:41:27 Sistema Motivo: Arrematante, na proposta apresentada constam que o pagamento dos produtos adquiridos é "avista"
e que "o prazo de entrega é de 90 dias uteis", e não consta na proposta a "forma e prazo da garantia" .
Solicitamos a licitante que nos envie nova proposta corrigida ou declaração corrigindo as falhas da proposta.
Esclarecemos que o edital determina o seguinte: *Item 17 do TR: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e
acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. *Item
12 do TR: Todos os equipamentos a serem adquiridos deverão possuir garantia On-site com prazo mínimo
de 12 meses, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Observação: No modo garantia “on-site” é
o fornecedor que envia um técnico autorizado até ou local onde o equipamento está instalado para fazer a
manutenção. Dependendo do grau de... (CONTINUA)

22/10/2021 - 11:41:27 Sistema (CONT. 1) complexidade, o técnico poderá levar o equipamento até o seu local de trabalho e trazê-lo de volta
em período combinado. *Item 05 do TR: A entrega dos objetos será no prazo máximo de trinta (30) dias,
após o recebimento da solicitação de entrega.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda foi inabilitado no processo.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema Motivo: A licitante deixou de apresentar os documentos de qualificação jurídica conforme exigido no item
13.1 do edital.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA com valor
unitário de R$ 17.900,00.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema O fornecedor Unifa Com Equip. Agroind. Ltda foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 11:43:54 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante SOUZA INOX LTDA com valor unitário de R$ 10.000,00.

22/10/2021 - 11:52:18 Pregoeiro ATENÇÃO: Arrematantes JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA e SOUZA INOX LTDA, atender
as diligências em aberto.

22/10/2021 - 12:17:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/10/2021.
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22/10/2021 - 12:17:52 Sistema Motivo: ATENÇÃO ARREMATANTE JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA: 2ª CHAMADA:
Arrematante, na proposta apresentada constam que o pagamento dos produtos adquiridos é "avista" e não
constam na proposta a "forma e prazo da garantia". Solicitamos a licitante que nos envie nova proposta
corrigida ou declaração corrigindo as falhas da proposta. Esclarecemos que o edital determina o seguinte: •

Item 17 do TR: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota
Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega
assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. • Item 12 do TR: Todos os equipamentos a
serem adquiridos deverão possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor. Observação: No modo garantia “on-site” é o fornecedor que envia um técnico
autorizado até ou local onde o equipamento está instalado para fazer a manutenção.... (CONTINUA)

22/10/2021 - 12:17:52 Sistema (CONT. 1) Dependendo do grau de complexidade, o técnico poderá levar o equipamento até o seu local de
trabalho e trazê-lo de volta em período combinado.

22/10/2021 - 12:22:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/10/2021.

22/10/2021 - 12:22:55 Sistema Motivo: ATENÇÃO ARREMATANTE SOUZA INOX LTDA: 2ª CHAMADA: Arrematante, na proposta
apresentada constam que o pagamento dos produtos adquiridos é "avista" e que "o prazo de entrega é de 90
dias uteis", e não constam na proposta a "forma e prazo da garantia". Solicitamos a licitante que nos envie
nova proposta corrigida ou declaração corrigindo as falhas da proposta. Esclarecemos que o edital determina
o seguinte: • Item 17 do TR: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota
Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de ato comprobatória de entrega
assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. • Item 12 do TR: Todos os equipamentos a
serem adquiridos deverão possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor. Observação: No modo garantia “on-site” é o fornecedor que envia um técnico
autorizado até ou local onde o equipamento está instalado para... (CONTINUA)

22/10/2021 - 12:22:55 Sistema (CONT. 1) fazer a manutenção. Dependendo do grau de complexidade, o técnico poderá levar o
equipamento até o seu local de trabalho e trazê-lo de volta em período combinado. • Item 05 do TR:
A entrega dos objetos será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da solicitação de
entrega.

22/10/2021 - 12:27:41 Pregoeiro ATENÇÃO: Arrematantes JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA e SOUZA INOX LTDA, atender
as diligências em aberto.

22/10/2021 - 12:31:15 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

22/10/2021 - 12:33:10 Sistema O fornecedor WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -
ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 12:56:21 Pregoeiro ATENÇÃO: Arrematantes JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA, corrigir a Condições de
pagamento na proposta, substituindo o termo Conforme o edital com a devida informação solicitada.

22/10/2021 - 13:05:03 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

22/10/2021 - 13:39:25 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, informamos que as propostas foram encaminhadas para o órgão solicitante para que
seja feita a análise técnica e verificada a compatibilidade dos produtos ofertados com o exigido pelo órgão.
Estamos aguardando o posicionamento.

22/10/2021 - 14:26:40 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA foi inabilitado no processo.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema Motivo: • Não apresentou os documentos dos sócios exigidos no item 13.1.7 do edital; • Não apresentou
juntamente com o Balanço Patrimonial o termo de abertura e encerramento conforme exigido no item 13.3 do
edital; • Apresentou sua proposta de preços com forma de pagamento à vista, prazo de entrega dos
produtos com 90 dias úteis após a solicitação da mercadoria e não informou a forma e prazo da garantia dos
produtos. O edital em seu anexo I – Termo de Referência determina que o pagamento será efetuado em até
30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de compras e
acompanhada de ato comprobatória de entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato, que a
entrega dos objetos será no prazo máximo de trinta (30) dias, após o recebimento da solicitação e que todos
os equipamentos a serem adquiridos deverão possuir garantia On-site com prazo mínimo de 12 meses, de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor.... (CONTINUA)

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema (CONT. 1) Diante das falhas apresentadas na proposta o Pregoeiro por duas vezes abriu diligência dando a
oportunidade de a licitante fazer as correções ou manifestar-se a respeito, porém não houve se quer a
manifestação na diligência. Portanto a proposta não atende aos exigido no edital.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA com valor
unitário de R$ 10.400,00.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema O fornecedor SOUZA INOX LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

22/10/2021 - 15:33:25 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA com valor
unitário de R$ 24.000,00.

22/10/2021 - 16:00:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 03/11/2021.

22/10/2021 - 16:00:55 Sistema Motivo: A licitante apresentou a Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, vencida no dia 12
de outubro de 2021, porém por se tratar de empresa beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 2006,
conforme preconiza o `PAR`1º do Art. 43 da referida lei, será concedido o prazo de 05 dias úteis para que a
licitante apresente nova Certidão devidamente regularizada. LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006: Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito (Vide Lei nº 14.133, de 2021 `PAR` 1o
Havendo alguma restrição na comprovação a regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá... (CONTINUA)

22/10/2021 - 16:00:55 Sistema (CONT. 1) ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. `PAR` 2o A não-regularização da documentação, no prazo previsto no `PAR` 1o deste artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

22/10/2021 - 16:04:55 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, diante da abertura de prazo em atendimento a determinação legal, DECLARO
SUSPENSA TEMPORARIAMENTE a sessão, daremos continuidade ao julgamento após o esgotamento do
prazo.

22/10/2021 - 16:05:20 Pregoeiro Desde já agradecemos a participação de todos.

22/10/2021 - 16:32:56 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

03/11/2021 - 09:22:25 Pregoeiro Bom dia Senhores(as) Licitantes!
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03/11/2021 - 09:28:35 Pregoeiro Conforme definido na sessão do dia 22/10/2021, tendo findado o prazo da diligência, estamos continuando
com o julgamento do certame em epígrafe.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:32:55 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E
TRANSPORTE LTDA.

03/11/2021 - 09:33:12 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2021 às 10:03.

03/11/2021 - 09:47:58 Sistema O fornecedor WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -
ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

03/11/2021 - 10:05:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

03/11/2021 - 10:05:16 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB CARDOSO, como
também, sua proposta.

03/11/2021 - 10:05:16 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:05:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:05:54 Sistema Intenção: Bom dia , gostariamos de ofertar novo lance por tivemos problemas no sitema e nao ofertamos o
melhor lance.

03/11/2021 - 10:05:54 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:06:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:06:17 Sistema Intenção: Lance a ser inserido mas interrompido pelo sistema 103.000,00

03/11/2021 - 10:06:17 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:06:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:06:58 Sistema Intenção: Conforme edital em caso de empate: 11.24No caso dos itens de ampla participação, será
assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme itens 11.1 e
11.2 deste capítulo. 11.25 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas
– ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. 11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser
aferido segundo o preço obtido após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-
se considerar o lance mais vantajoso. 11.26 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço...
(CONTINUA)

03/11/2021 - 10:06:58 Sistema (CONT. 1) inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado. 11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a
partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 11.27 No caso de equivalência dos valores
apresentados pelas Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado
sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Como o outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção de enviar nova proposta de valor após solicitação
do Sr. Pregoeiro. 22/10/2021 09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às
11:03 do dia 22/10/2021. Em resposta: 22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO SERVIÇ... - Negociação Item
0003: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite. Dessa forma, temos o direito de apresentar nova
melhor oferta.

03/11/2021 - 10:06:58 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:07:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:07:22 Sistema Intenção: Em novo estudo ofertamos uma nova proposta de 101.000,00 para o pasteurizador.

03/11/2021 - 10:07:22 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:07:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:07:39 Sistema Intenção: SOUZA INOX faz sua ultima proposta de 99.900,00 reais.

03/11/2021 - 10:07:39 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:10:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:10:56 Sistema Intenção: Ate o presente momento não recebemos notificação ou posição sobre a proposta de 99.900,00
ofertada para o pasteurizador , iten 3 .
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03/11/2021 - 10:10:56 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:11:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:11:08 Sistema Intenção: Conforme edital em caso de empate: 11.24 No caso dos itens de ampla participação, será
assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme itens 11.1 e
11.2 deste capítulo. 11.25 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas
– ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. 11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o
preço obtido após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-se considerar o
lance mais vantajoso. 11.26 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP
ou Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço... (CONTINUA)

03/11/2021 - 10:11:08 Sistema (CONT. 1) inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado. 11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir
da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 11.27 No caso de equivalência dos valores apresentados
pelas Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado sorteio
eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Como o
outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção de enviar nova proposta de valor após solicitação do Sr.
Pregoeiro. 22/10/2021 09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:03
do dia 22/10/2021. Em resposta: 22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO SERVIÇ... - Negociação Item 0003:
Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite. Dessa forma, temos o direito de apresentar nova melhor
oferta. No documento de regularidade...

03/11/2021 - 10:11:08 Sistema (CONT. 2) técnica, os itens atestados não condizem com o objeto licitado. Os CNAEs no cartão de CNPJ não
condizem com o objeto licit

03/11/2021 - 10:11:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

03/11/2021 - 10:11:39 Sistema Intenção: Conforme edital em caso de empate: 11.24No caso dos itens de ampla participação, será
assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para as Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram nessas categorias, conforme itens 11.1 e
11.2 deste capítulo. 11.25 Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas
– ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada. 11.25.1 O critério de empate (5%) deverá ser
aferido segundo o preço obtido após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, deve-
se considerar o lance mais vantajoso. 11.26 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço...
(CONTINUA)

03/11/2021 - 10:11:39 Sistema (CONT. 1) inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado. 11.26.1 A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a
partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 11.27 No caso de equivalência dos valores
apresentados pelas Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado
sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Como o outro fornecedor foi sorteado ele teve sua opção de enviar nova proposta de valor após solicitação
do Sr. Pregoeiro. 22/10/2021 09:05:08 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às
11:03 do dia 22/10/2021. Em resposta: 22/10/2021 09:11:33 - F. JB CARDOSO SERVIÇ... - Negociação Item
0003: Senhor Pregoeiro estamos no nosso valor limite. Dessa forma, temos o direito de apresentar nova
melhor oferta. No documento de regularidade...

03/11/2021 - 10:11:39 Sistema (CONT. 2) técnica, os itens atestados não condizem com o objeto licitado. Os CNAEs no cartão de CNPJ não
condizem com o objeto licit

03/11/2021 - 10:11:39 Sistema Justificativa: Intenção já aceita.

03/11/2021 - 10:11:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

03/11/2021 - 10:11:54 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB CARDOSO, como
também, sua proposta.

03/11/2021 - 10:11:54 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:12:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

03/11/2021 - 10:12:21 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB CARDOSO, como
também, sua proposta.

03/11/2021 - 10:12:21 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:13:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

03/11/2021 - 10:13:37 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, gostaria que fosse verificado a documentação da empresa SOUZA INOX, referente
ao balanço, está sem abertura e encerramento, declaração do contador, certidões municipal e estadual
vencidas e prazo de entrega na proposta, ultrapassa o limite estipulado em edital.

03/11/2021 - 10:13:37 Sistema Justificativa: Intenção de recurso antecedente à decisão do pregoeiro. improcedente.

03/11/2021 - 10:13:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

03/11/2021 - 10:13:50 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaria que verificasse a qualificação técnica da JB CARDOSO, como
também, sua proposta.

03/11/2021 - 10:13:50 Sistema Justificativa: Intenção de recurso sem a devida motivação respaldada em lei, com finalidade protelatória. Item
16.6 do Edital: “Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada de forma clara a intenção de interpor o recurso pelo proponente;”

03/11/2021 - 10:18:03 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 08/11/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 11/11/2021 às 18:00.

03/11/2021 - 10:26:28 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, diante da abertura de prazo para recurso, em atendimento a determinação legal,
DECLARO SUSPENSA TEMPORARIAMENTE a sessão, daremos continuidade após o término do prazo e
julgamento do recurso caso apresentado.

08/11/2021 - 10:38:48 Sistema O fornecedor WEST INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -
ME - ME enviou recurso para o item 0003.

11/11/2021 - 16:46:19 Sistema O fornecedor JB CARDOSO SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0003.
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02/12/2021 - 09:27:51 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

02/12/2021 - 09:30:23 Sistema O item 0003 foi adjudicado por Majorri Cerqueira da Silva Aquino.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

02/12/2021 - 09:32:15 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro(a)

Majorri Cerqueira da Silva Aquino

Autoridade Competente

VALDIVANI MARTINS BARROS

Apoio

WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio
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