
Pregão Eletrônico

986835.982019 .9473 .4993 .176623606368

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00098/2019

Às 09:01 horas do dia 14 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 221/2019, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00098/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
01 (um) conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem uso.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: EMBALADEIRA
Descrição Complementar: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem uso, vertical,
automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha automaticamente
embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e tanque de recepção
totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304. Alimentação elétrica trifásica. Datador hot stamping com duas linhas e
regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal com controle por
inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por circulação de água).
Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de produção de 500 a 1000
embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de resfriamento das soldas por
circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem para embalagem de 50 gramas
até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Demais condições conforme Anexo I do Edital do certame.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 47.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 46.998,0000 e com valor negociado a R$ 46.990,0000 .

Histórico
Item: 1 - EMBALADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
16.759.012/0001-34 I Z DA SILVA

EQUIPAMENTOS
Sim Sim 1 R$ 59.900,0000 R$ 59.900,0000 14/11/2019

08:11:55
Marca: Máquinas Dom 
Fabricante: Dom Indústria e Comércio Ltda. 
Modelo / Versão: Domplack-Plus Com Tanque 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox AISI 304. Alimentação elétrica trifásica. Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Garantia: mínimo de 12 meses com assistência técnica.
Instalação com mão de obra, com fornecimento de conexões de instalação, mangueiras e demais itens necessários para o
funcionamento do equipamento. Treinamento operacional dos profissionais que irão operar o equipamento.

18.007.154/0001-70 ALL WORK
COMERCIAL -
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 80.000,0000 R$ 80.000,0000 13/11/2019
17:59:59

Marca: PRONOX 
Fabricante: PRONOX 
Modelo / Versão: PCE-1000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304 Alimentação elétrica trifásica Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Garantia: mínimo de 12 meses com assistência técnica.
Instalação com mão de obra, com fornecimento de conexões de instalação, mangueiras e demais itens necessários para o
funcionamento do equipamento. Treinamento operacional dos profissionais que irão operar o equipamento. MARCA: PRONOX
MODELO: PCE-1000.

07.779.095/0001-32 MARKA
SERVICOS E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 1 R$ 86.500,0000 R$ 86.500,0000 13/11/2019
16:43:10



Marca: DOM 
Fabricante: DOM 
Modelo / Versão: DOM 1000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304 Alimentação elétrica trifásica Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula.

17.572.083/0001-96 LANCE ONLINE
MULTINEGOCIOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 13/11/2019
21:58:53

Marca: Purinox 
Fabricante: Purinox 
Modelo / Versão: KS-1000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco,novo, sem uso,
vertical, automática, com tanque de recepção de nomínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa efecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme depolietileno, nylon poli, laminados.Estrutura da embaladeira e tanque
de recepção totalmente em açoinox, construídos em aço inox aisi 304Alimentação elétrica trifásicaDatador hot stamping com duas
linhas e regulagem para o local deimpressão.Enchimento direto ou temporizado.Dosador por bomba positiva helicoidal com controle
por inversão defrequência.Movimento das prensas com sistema pneumático.Permite conexão à limpeza cip (por circulação de
água).Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela deinterface touch screen.Capacidade de produção de 500 a
1000 embalagens por hora deserviço.Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador.Sistema de resfriamento das
soldas por circulação de água.Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida).Volume de regulagem para embalagem de
50 gramas até 1000gramas.Sensor fotocélula.Garantia: mínimo de 12 meses com assistência técnica.Instalação com mão de obra,
com fornecimento de conexões deinstalação, mangueiras e demais itens necessários para ofuncionamento do
equipamento.Treinamento operacional dos profissionais que irão operar oequipamento.

12.941.476/0001-06 PLENNA
COMERCIAL E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 14/11/2019
08:30:10

Marca: -- 
Fabricante: -- 
Modelo / Versão: -- 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304. Alimentação elétrica trifásica. Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Demais condições conforme Anexo I do Edital do certame.

08.214.036/0001-80 L & A COMERCIO
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 13/11/2019
18:14:26

Marca: DOM 
Fabricante: DOM 
Modelo / Versão: DOM PACK PLUS - 100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304. Alimentação elétrica trifásica. Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Demais condições conforme Anexo I do Edital do certame.

19.138.457/0001-95 ALGOR
METALURGICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.000.000.000,0000 R$ 1.000.000.000,0000 14/11/2019
08:36:33

Marca: EMBRAPAC 
Fabricante: EMBRAPAC 
Modelo / Versão: EMBRAPAC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: un. Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem
uso, vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa e fecha
automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura da embaladeira e
tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304 Alimentação elétrica trifásica Datador hot stamping
com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal
com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por
circulação de água). Placa de comando com controle lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de
produção de 500 a 1000 embalagens por hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de
resfriamento das soldas por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem
para embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Garantia: mínimo de 12 meses com assistência técnica.
Instalação com mão de obra, com fornecimento de conexões de instalação, mangueiras e demais itens necessários para o
funcionamento do equipamento. Treinamento operacional dos profissionais que irão operar o equipamento

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000.000,0000 19.138.457/0001-95 14/11/2019 09:01:34:860

R$ 500.000,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:01:34:860
R$ 250.000,0000 12.941.476/0001-06 14/11/2019 09:01:34:860
R$ 90.000,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:01:34:860
R$ 86.500,0000 07.779.095/0001-32 14/11/2019 09:01:34:860
R$ 80.000,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:01:34:860



R$ 59.900,0000 16.759.012/0001-34 14/11/2019 09:01:34:860
R$ 79.900,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:11:18:807
R$ 79.000,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:16:00:000
R$ 499.000,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:16:06:133
R$ 498.000,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:16:16:467
R$ 78.900,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:16:52:130
R$ 78.000,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:17:24:367
R$ 77.990,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:20:23:993
R$ 74.000,0000 07.779.095/0001-32 14/11/2019 09:20:43:020
R$ 76.000,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:20:53:080
R$ 77.900,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:20:54:897
R$ 73.000,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:21:35:787
R$ 72.990,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:21:52:537
R$ 72.000,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:22:03:977
R$ 70.000,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:22:21:893
R$ 69.900,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:22:40:953
R$ 67.000,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:22:58:610
R$ 69.500,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:23:00:250
R$ 65.850,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:23:07:063
R$ 65.800,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:23:15:097
R$ 65.700,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:23:30:710
R$ 65.600,0000 08.214.036/0001-80 14/11/2019 09:37:35:047
R$ 53.790,0000 17.572.083/0001-96 14/11/2019 09:39:35:577
R$ 46.998,0000 18.007.154/0001-70 14/11/2019 09:43:05:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 14/11/2019
09:08:10 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

14/11/2019
09:36:13

Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
59.900,0000 e R$ 65.800,0000.

Início 2a Etapa da
Disputa Fechada

14/11/2019
09:41:17

Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$ 74.000,0000 R$
250.000,0000 R$ 67.000,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

14/11/2019
09:46:18 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 14/11/2019
09:46:18 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/11/2019
10:39:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.007.154/0001-70.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/11/2019
11:57:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.007.154/0001-70.

Aceite 26/11/2019
15:58:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-
70, pelo melhor lance de R$ 46.998,0000 e com valor negociado a R$ 46.990,0000. Motivo: Conforme
negociado via chat.

Habilitado 04/12/2019
09:09:40

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.007.154/0001-70, pelo melhor lance de R$ 46.998,0000 e com valor negociado a R$ 46.990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/11/2019
09:01:50

Bom dia a todos!

Pregoeiro 14/11/2019
09:02:27

Senhores licitantes, antes de iniciarmos a fase de disputa, gostaria de salientar que a licitante
vencedora deverá fornecer todos os itens necessários para o funcionamento do equipamento,

incluindo o compressor.
Pregoeiro 14/11/2019

09:03:53
Bem, dado o aviso, passarei à análise das propostas.

Pregoeiro 14/11/2019
09:04:18

Após análise das propostas, o item será aberto para os lances.

Pregoeiro 14/11/2019
09:07:49

Senhores licitantes, abrirei o item para lances. Vamos lá!

Pregoeiro 14/11/2019
09:08:10

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

Pregoeiro 14/11/2019
09:36:13

A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
59.900,0000 e R$ 65.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:41:13 do dia

14/11/2019.
Sistema 14/11/2019

09:41:17
O fornecedor da proposta no valor de R$ 59.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item

1.
Sistema 14/11/2019 A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes



09:41:17 lances: R$ 74.000,0000 R$ 250.000,0000 R$ 67.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado
até às 09:46:17 do dia 14/11/2019.

Sistema 14/11/2019
09:46:18

O fornecedor da proposta no valor de R$ 250.000,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 1.

Sistema 14/11/2019
09:46:18

O fornecedor da proposta no valor de R$ 74.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 14/11/2019
09:46:18

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 14/11/2019
09:46:18

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/11/2019
09:46:18

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

Pregoeiro 14/11/2019
09:49:38

Após a fase de lances, passarei à negociação.

Pregoeiro 14/11/2019
09:51:11

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Sr. licitante, solicito redução do valor para R$ 42.000,00.
Oferta para fecharmos?

18.007.154/0001-70 14/11/2019
09:53:01

Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente o valor registrado na fase de lances é nosso limite!

Pregoeiro 14/11/2019
09:54:21

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Senhor licitante, preciso de um desconto. O que consegue
próximo de R$ 42.000,00?

18.007.154/0001-70 14/11/2019
09:57:08

Prezado Pregoeiro, devido a todas as exigências no descritivo, não é possível baixar mais o preço, o
nosso valor esta abaixo do seu valor de referencia.

Pregoeiro 14/11/2019
09:59:52

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Arredonda para R$ 46.000,00 então!

18.007.154/0001-70 14/11/2019
10:01:09

Desculpa, mas isso não é possivel, se abaixar o preço fico no prejuizo.

Pregoeiro 14/11/2019
10:04:29

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Faz então R$ 46.900,00? Pelo menos para termos uma
negociação.

18.007.154/0001-70 14/11/2019
10:07:47

R$ 46.990,00 esse é o valor, não temos condições de abaixar nada mais, nossa empresa vende
produto de qualidade, iremos entregar o produto conforme descrito, por isso não temos condições

de baixar mais.
Pregoeiro 14/11/2019

10:09:38
Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Certo. Fechado em R$ 46.990,00.

18.007.154/0001-70 14/11/2019
10:09:56

Posso enviar a proposta via e-mail ?

Pregoeiro 14/11/2019
10:14:14

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Só um momento estou verificando os documentos de
habilitação.

Pregoeiro 14/11/2019
10:26:09

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Ainda estou analisando. Só mais um momento.

Pregoeiro 14/11/2019
10:35:50

Verifiquei que a empresa ALL WORK anexou todos os documentos de habilitação exigidos no item 7
do edital do certame.

Pregoeiro 14/11/2019
10:38:05

Sendo assim, convocarei a empresa para que anexe no sistema comprasnet a proposta de preços
atualizada com o valor negociado, juntamente com o catálogo do equipamento ofertado, para que

possamos analisar as especificações técnicas.
Sistema 14/11/2019

10:39:18
Senhor fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 14/11/2019

10:40:27
Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Caso ocorra algum problema para anexar os documentos

solicitados, favor comunicar pelo chat.
Pregoeiro 14/11/2019

10:42:27
Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Favor enviar a proposta de preços em papel timbrado,

contendo os dados da empresa.
18.007.154/0001-70 14/11/2019

10:43:56
Sr. (a) Pregoeiro, qual o prazo para envio?

Pregoeiro 14/11/2019
10:44:54

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Deverá estar especificado na proposta o prazo de garantia,
que deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, conforme edital.

Pregoeiro 14/11/2019
10:45:20

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Prazo de 03 (três) horas a contar da convocação.

18.007.154/0001-70 14/11/2019
10:46:19

Certo, iremos providenciar o envio. Att.

Pregoeiro 14/11/2019
11:25:05

Informo que o horário de almoço deste órgão é das 11h30 às 13 horas.

Pregoeiro 14/11/2019
11:25:46

Porém, o sistema permanecerá aberto para que a empresa anexo os documentos solicitados.

Pregoeiro 14/11/2019
11:27:23

Às 13 horas retornarei para dar prosseguimento à sessão.

Pregoeiro 14/11/2019
11:28:51

Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - Caso ocorra algum problema técnico com o sistema
comprasnet, fica disponível o e-mail sfernandes@pederneiras.sp.gov.br

Sistema 14/11/2019
11:57:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL WORK COMERCIAL - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/11/2019
13:02:22

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 14/11/2019
13:08:54

Informo que suspenderei a sessão para análise da proposta de preços e do catálogo, principalmente
no tocante à especificação técnica do equipamento ofertado.

Pregoeiro 14/11/2019
13:10:15

Fica estabelecido o retorno às 16 horas da presente data, para continuarmos com os trabalhos.

Pregoeiro 14/11/2019
16:02:59

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 14/11/2019
16:04:53

Informo que precisaremos de mais tempo para que o setor requisitante possa analisar as
especificações do equipamento ofertado pela empresa ALL WORK.



Pregoeiro 14/11/2019
16:29:05

Sendo assim, suspenderemos a sessão para diligenciar quanto ao atendimento das especificações
técnicas.

Pregoeiro 14/11/2019
16:30:19

Fica designada a reabertura da sessão para o dia 26/11/2019, às 14 horas.

Pregoeiro 14/11/2019
16:32:53

Desejo a todos um ótimo final de semana!

Pregoeiro 26/11/2019
14:00:38

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 26/11/2019
14:02:38

Em relação à proposta de preços e ao catálogo do equipamento enviados pela empresa ALL WORK,
após análise, verifiquei que a priori os mesmos estão em conformidade com as exigências

estabelecidas no edital do certame.
Pregoeiro 26/11/2019

14:16:53
Gostaria de salientar que, conforme item 11.1 do edital, o objeto da presente licitação será

recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade
dos produtos com as especificações. Caso seja constatada alguma irregularidade, o equipamento

será devolvido, ficando a empresa sujeita as penalidades cabíveis.
Pregoeiro 26/11/2019

14:22:38
Lembrando, ainda, que o equipamento deverá ser entregue devidamente montado, instalado e

estar em pleno funcionamento, de acordo com todas as especificações técnicas estabelecidas no
edital do certame.

Pregoeiro 26/11/2019
14:24:13

Bem, isto posto, passarei à abertura do prazo para envio dos documentos originais ou cópia
autenticada.

Pregoeiro 26/11/2019
14:25:11

Conforme item 6.16 do edital, fica convocada a empresa ALL WORK COMERCIAL - EIRELI para que
providencie o envio da proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance e os
demais documentos exigidos no item 7 do edital (original ou cópia autenticada), no prazo máximo

de até 03 (três) dias úteis.
Pregoeiro 26/11/2019

14:25:47
Os documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS – Secretaria de Compras e Licitações, localizada na Rua Siqueira Campos, nº S-64 –

Centro – Pederneiras/SP, CEP 17280.000
Pregoeiro 26/11/2019

14:29:14
Conforme disposto no item 6.21 do edital, a não apresentação da documentação exigida no item 7
e da proposta de preços do item contendo o valor, marca/modelo e prazo de garantia, nos prazos

estabelecidos nos itens 6.16 e 6.17, sem motivos devidamente justificados,[...]
Pregoeiro 26/11/2019

15:19:49
.

Pregoeiro 26/11/2019
15:36:56

Senhores licitantes, a demora para o envio das mensagens se deve à instabilidade apresentada pelo
sistema.

Pregoeiro 26/11/2019
15:47:01

Sendo assim, peço a empresa que se atente ao prazo estabelecido no edital para envio dos
documentos, para evitarmos transtornos desnecessários, principalmente os previstos no item 6.21

do edital.
Pregoeiro 26/11/2019

15:49:00
Informo que a sessão será suspensa para aguardar o transcorrer do prazo para envio dos

documentos solicitados.
Pregoeiro 26/11/2019

15:53:38
Fica estabelecida a reabertura da sessão para o dia 04/12/2019, às 9 horas, para prosseguimento

do certame.
Pregoeiro 26/11/2019

15:55:57
Desejo a todos um ótimo dia!

Pregoeiro 04/12/2019
09:04:05

Bom dia a todos.

Pregoeiro 04/12/2019
09:08:25

Transcorrido o prazo estabelecido para a apresentação dos originais/cópias autenticadas, informo
que os referidos documentos foram recebidos tempestivamente e encontram-se na mais perfeita
ordem, razão pela qual declaro o pleno atendimento ao disposto no edital do certame no que diz

respeito ao caso.
Pregoeiro 04/12/2019

09:09:16
Portanto, declaro também a referida empresa habilitada no certame.

Sistema 04/12/2019
09:09:41

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 04/12/2019
09:09:53

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2019 às 09:45:00.

Pregoeiro 04/12/2019
09:47:37

Nada havendo em contrário, o objeto será adjudicado em favor da vencedora e o processo será
encaminhado para a autoridade competente para homologação.

Pregoeiro 04/12/2019
09:50:27

Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um ótimo dia.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

14/11/2019
16:49:00

Previsão de Reabertura: 26/11/2019 14:00:00.  Motivo: Para realizar diligência em relação à especificação
técnica do equipamento ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar, principalmente quanto ao
atendimento das exigências estabelecidas no edital do certame. Retorno: 26/11/2019, às 14 horas.

Reativado 26/11/2019
14:00:12

Suspensão
Administrativa

26/11/2019
16:07:00

Previsão de Reabertura: 04/12/2019 09:00:00.  Motivo: Para aguardar o transcorrer do prazo para envio
dos documentos solicitados. Retorno: 04/12/2019, às 9 horas.

Reativado 04/12/2019
09:00:18

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

04/12/2019
09:02:34

Pregoeiro Anterior: 37588537884-SILMARA FERNANDES . Pregoeiro Atual: 33752811889-CENDY BIAZUZO
RAMOS . Justificativa: Pregoeira Silmara Fernandes está em férias.

Abertura de Prazo 04/12/2019
09:09:41 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado 04/12/2019 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2019 às 09:45:00.



Fechamento de Prazo 09:09:53

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:01 horas do dia 04 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CENDY BIAZUZO RAMOS 
Pregoeiro Oficial

ALAN DE MOURA LIMA
Equipe de Apoio

KEVIN RAMOS
Equipe de Apoio

Voltar   
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