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Pregão Eletrônico

450107.142019 .38641 .5132 .20790236289

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2019 (SRP) 

Às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050-00153018/2017, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura aquisição de
máquinas lavadoras e extratoras de roupas com barreira, máquinas secadoras de roupa industriais, balanças eletrônicas com plataforma,
carros para transporte de roupas e mesas metálicas, visando atender demanda da unidades prisionais do Distrito Federal da Subsecretaria
do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. 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: MÁQUINA LAVADORA
Descrição Complementar: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens
frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são
fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de
suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi,
conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e
acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa)
são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumático ou elétrico, de acordo
com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas,
assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de
Referência
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 151.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE
.

Item: 2
Descrição: MÁQUINA LAVADORA
Descrição Complementar: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em
chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete:
estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico
em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos
48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.
Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar;
Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação
luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de bater . Gaveta coletora de
felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o
equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 51.917,5000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE
.

Item: 3
Descrição: BALANÇA
Descrição Complementar: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático, função de tara
sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter garantia de 12
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.437,8200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 930,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Item: 4
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com tampa, rodas giratórias
com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia: Os materiais deverão ter
garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 84 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor estimado: R$ 376,5200 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5
Descrição: MESA
Descrição Complementar: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação, classificação e formação de
lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior
prevalece a que tiver maior cobertura.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 56 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.612,8500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VICENTE XISTO CUPERTINO, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000 e a quantidade de 56 UNIDADE .

Item: 6
Descrição: MÁQUINA LAVADORA
Descrição Complementar: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens
frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são
fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de
suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi,
conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de fundo anticorrosiva e
acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades preferenciais -
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados
nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do
fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA. VERIFICAR ITEM 2.5
DO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 151.900,0000 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7
Descrição: MÁQUINA LAVADORA
Descrição Complementar: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura: gabinete montado em
chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete:
estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico
em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos
48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.
(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que
tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 51.917,5000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - MÁQUINA LAVADORA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
27.868.692/0001-40 LAUNDRY TECH

EQUIPAMENTOS PARA
LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

Sim Sim 23 R$ 140.000,0000 R$ 3.220.000,0000 18/07/2019
10:33:39

Marca: WASH LAV 
Fabricante: WASH LAV 
Modelo / Versão: ILEXH 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an&#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de
carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em
vidro temperado e travamento pneumá&#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno:
bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no
balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de
travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por
colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as
vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatizaçao: sistema de automatização composto por CPL,
instalado no painel frontal , de abricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com
sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá&#1048991;ca de produtos químicos para todos os processos de
higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá&#1048991;co ou elétrico. Motorização:
provida de motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas
de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar
disposi&#1048991;vos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as
portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá&#1048991;co; . sistema de
transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para
seu acesso. . chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compa&#1048993;vel para o funcionamento
adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24
meses

07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI
COMERCIAL DE MAQUINAS
EIRELI

Não Não 23 R$ 143.000,0000 R$ 3.289.000,0000 16/07/2019
11:00:02

Marca: SUZUKI 



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/39

Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: MLEXS60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos
de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático
externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização:
sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e
apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de
adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de
água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando
com Inversor de Freqüência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de
roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como,
entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com
acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e
exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar
compatível para o funcionamento adequado das máquinas.

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA

Não Não 23 R$ 151.000,0000 R$ 3.473.000,0000 19/07/2019
08:44:00

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: LEB-60/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência. MODELO: LEB-60/2019 MARCA: MALTEC

09.588.066/0001-19 INEQUIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 23 R$ 151.000,0000 R$ 3.473.000,0000 25/07/2019
10:43:45

Marca: Inequil 
Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda 
Modelo / Versão: Lac60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: Capacidade de lavagem de 60K. Própria para
lavagem/ enxágue e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. Fabricada com o princípio de robustez,
economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo
estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. TAMBOR INTERNO:
Fabricado em aço inoxidável AISI 304, dividido em 2 (dois) compartimentos standard ou *3 (três) em Y como Opcional nos modelos
LAC 100 á 240, com duas portas de acesso e dividido na horizontal. , concebido de forma a facilitar a carga e a descarga das roupas
através da gravidade. Cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os
tecidos, com batedores geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. Portas de acesso tubular de alta resistência,
dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. Sistema de abertura do tipo dobradiça. TAMBOR EXTERNO: Fabricado
em aço inoxidável AISI 304, fixado nas cabeceiras. Duas portas frontais sendo uma para o lado “sujo” onde são colocadas as roupas
e outra para o lado “limpo” onde são retiradas as roupas lavadas. Ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança
conforme norma NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: Coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio
de conexão flexível, acoplada a própria máquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção
cruzada. ESTRUTURA: Base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem ,
recebendo pintura de acabamento em epóxi. As partes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável AISI 304.
ACIONAMENTO: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção IP 55 e isolamento classe “A” (180o C)
10cv , dotado de ventilação forçada, protegido por rele térmico e acionado por inversor de frequência , possibilitando a otimização do
consumo de energia elétrica. Programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. TRANSMISSÃO:
Eixo em aço inox, usinado, retificado, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto
compensadores super dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. SUSPENSÃO: Todo o equipamento é
suspenso ao piso com sistema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas
pelos movimentos durante as operações de lavagem/enxágue e centrifugação. NIVEL DE ÁGUA: Totalmente automático com três
níveis de água, s/água, baixo e alto. Com visor embutido na parte frontal da máquina. CENTRIFUGAÇÁO: controle total em todas as
fazes de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a máquina centrifugue com níveis não aceitáveis de
desbalanceamento. Fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo
nível de vibração. PRODUTOS QUIMICOS: Totalmente programável pode receber até 7(sete) produtos químicos com acionamento
automático de até 4 produtos químicos por processo, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. LADO
CONTAMINADO. Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade é dotada de CLP INEQUIL com
possibilidade de até 49 programas em até 20 processos cada programa. De muito fácil operação, coordena todas as funções da
máquina. Botoeiras, sinalizadores, seccionadora, relé velocidade zero, relés de segurança e botões de emergência completam o painel
de operação. LADO LIMPO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do
cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinaleiros led de indicação. *Tambor interno subdividido em
três compartimentos em Y com três portas para carga e descarga uma para cada compartimento sendo este item opcional. Modelo
Lac 60 Marca Inequil Os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos
tem a garantia de 24 meses

25.232.234/0001-95 EP INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 151.890,0000 R$ 3.493.470,0000 25/07/2019
19:13:37

Marca: Mamute 
Fabricante: Tecnologica 
Modelo / Versão: LEH 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Extratora High Spin com Barreira Sanitária, projetada para lavar roupas com
alta tecnologia e baixo custo operacional. Alto poder de centrifugação, Fator G 310. Projetada de acordo com as exigências da Anvisa.
Desenvolvida com preocupação ambiental, voltada para economia de água e insumos, com grande Fator de Sustentabilidade, que
entre outros recursos, tem folga mínima entre o corpo externo e o cesto interno, necessitando de pouca água para lavar as roupas,
utilizando menos potência, menor consumo de produtos químicos, redução da necessidade de mão de obra, forma construtiva do
cesto que privilegia a ação mecânica do cesto, etc. Contém painel de comando totalmente automatizado, com CLP Ecosystem M2,
controlando todo o processo, interligado a um Inversor de Frequência de alta tecnologia que coordena todos os movimentos do cesto,
controlando as rampas de aceleração e desaceleração. Controla ainda toda a dosagem dos produtos químicos, os níveis de água,
aquecimento, rotação, velocidade de centrifugação, entre outros recursos. Possibilita o reuso de água, assim como centrifugações
intermediárias, conseguindo em média 30% de economia de água. A forma construtiva do seu cesto interno possibilita melhor
lavagem das roupas, maior ação mecânica, melhor centrifugação e melhor ocupação interna, com maior volume interno, cabem mais
roupas. Montada com suspensão pneumática inteligente, com alta tecnologia, controlada por válvulas niveladoras comandadas por
um CLP que coordena todos os movimentos da suspensão, enchendo ou esvaziando as molas pneumáticas de acordo com a vibração



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/39

e posicionamento das roupas, garantindo um equipamento estável, absorvendo quase que 100% da vibração. Seu alto Fator G
permite que as roupas saiam quase secas, reduzindo tempo e economizando energia nos processos subsequentes como a secagem e
calandragem. Portas externas do lado limpo e sujo construída em aço inoxidável, com travamento pneumático Equipamento dentro
das normas de segurança NR12 Demais itens de acordo com o edital Capacidade para 62 quilos de roupas Estamos de acordo com o
edital e seus anexos

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não 23 R$ 151.895,0000 R$ 3.493.585,0000 16/07/2019
10:11:03

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos
de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático
externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização:
sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e
apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de
adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de
água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando
com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de
roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como,
entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com
acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo
a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compativel
para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

31.904.242/0001-33 NATALIA ZANETI SAMPAIO
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 151.899,0000 R$ 3.493.677,0000 16/07/2019
10:01:26

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos
de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático
externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização:
sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e
apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de
adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de
água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando
com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de
roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como,
entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com
acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo
a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compativel
para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura

20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO,
GERENCIAMENTO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 16/07/2019
17:12:32

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Modelo / Versão: LEH60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an&#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de
carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em
vidro temperado e travamento pneumá&#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno:
bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no
balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de
travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por
colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as
vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automa

11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 25/07/2019
09:28:38

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT 
Modelo / Versão: MEC/LHE - 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com os chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos
de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático
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externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização:
sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e
apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de
adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de
água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando
com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de
roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como,
entre outros: . Posicionamento do cesto com as portas fechadas; . Freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com
acionamento pneumático; . Sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e
exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . Chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar
compatível para o funcionamento adequado das máquinas.

22.206.490/0001-10 C. MARQUES - FABRICACAO,
INSTALACAO E
MANUTENCAO DE MAQ

Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 25/07/2019
15:54:23

Marca: AUTOMAK 
Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D 
Modelo / Versão: CONFORME DESCRITIVO DE EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área
suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e
travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades
com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido
em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos
movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de
suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e
centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel
frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de
água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de
entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no
minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de
lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os
requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de
centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos
operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. .
Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados
nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 25/07/2019
17:19:57

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: LEXD 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an&#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de
carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em
vidro temperado e travamento pneumá&#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno:
bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no
balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de
travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por
colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as
vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automa3zação: sistema de automa#zação composto por CLP
(Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e
dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá#ca de produtos químicos para
todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#co ou elétrico.
Motorização: provida de motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações
adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar
disposi#vos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas
fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#co; . sistema de transmissão isolado
dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves
de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compaKvel para o funcionamento adequado das máquinas. Os
equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos
deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE
ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA -
Modelo: LEXD 60.

19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS PARA
LAVANDERIA LTDA

Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 25/07/2019
17:26:05

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: LEXD60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: LEXD60.
Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes
internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As
bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020,
com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais
componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas
externas dos lados de carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga
18/8, com visores em vidro temperado e travamento pneumá#co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno:
bipar#do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento
das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas
reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar
alimentados por sistema de suprimento pneumá#co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos
processos de lavagem e centrifugação. Automa3zação: sistema de automa#zação composto por CLP (Comando Lógico Programável)
instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com
sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá#ca de produtos químicos para todos os processos de
higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá#co ou elétrico. Motorização: provida de
motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência
para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar disposi#vos de
segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de
posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá#co; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem,
impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança “de



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 6/39

bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compaKvel para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos
deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter
Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120
(cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55 HOSPITALAV DO BRASIL
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 151.900,0000 R$ 3.493.700,0000 26/07/2019
08:39:14

Marca: BIMAK 
Fabricante: BIMAK 
Modelo / Versão: ATK/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304

21.034.428/0001-25 DINAMICA DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 160.000,0000 R$ 3.680.000,0000 17/07/2019
08:31:52

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com
capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em
aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos
movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de
suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de
lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no
painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de
nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com
válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico
de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos
de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com
os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e
de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto
dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança “de bateria nos lados sujo e limpo. .
Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados
nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do
fabricante seja maior prevalece a que _ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E
SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
LOGISTICOS

Sim Sim 23 R$ 165.000,0000 R$ 3.795.000,0000 16/07/2019
16:42:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção ancorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo ancorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumáco ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipardo, em 2 (duas) metades com capacidade unitária
para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI
304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e
centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumáco externo e
amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automazação: sistema de
automazação composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber
as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição
automáca de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de
acionamento pneumáco ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de
Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas
de segurança: a lavadora deve apresentar disposivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: .
posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumáco;
. sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do
equipamento para seu acesso. . chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compavel para o
funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que
ver maior cobertura.

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 23 R$ 170.000,0000 R$ 3.910.000,0000 17/07/2019
08:36:50

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: MLEX´S 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Não Não 23 R$ 173.400,0000 R$ 3.988.200,0000 16/07/2019
16:00:42
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Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS 
Modelo / Versão: LEH-60FA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304; mais detalhes no Termo de Referência. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 200.000,0000 R$ 4.600.000,0000 25/07/2019
17:40:40

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RUFINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304;

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 173.400,0000 54.177.886/0001-72 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 170.000,0000 27.429.627/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 165.000,0000 22.566.110/0001-58 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 160.000,0000 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 20.853.918/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.899,0000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.895,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.890,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 143.000,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 140.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 138.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:21:16:520
R$ 140.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:21:50:633
R$ 137.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:22:20:070
R$ 136.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:23:16:390
R$ 135.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:23:54:483
R$ 135.900,0000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:24:28:160
R$ 134.990,0000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:25:01:240
R$ 134.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:25:25:147
R$ 134.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:27:11:983
R$ 133.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:27:33:220
R$ 133.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:36:02:727
R$ 132.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:37:20:123
R$ 131.999,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:39:43:753
R$ 131.444,2300 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:39:55:797
R$ 131.301,1900 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:01:163
R$ 131.301,1800 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:04:337
R$ 131.990,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:40:15:177
R$ 130.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:40:18:130
R$ 129.888,4200 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:21:730
R$ 129.887,4200 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:25:780
R$ 124.878,2300 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:40:31:080
R$ 129.800,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:40:36:307
R$ 124.770,7500 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:41:920
R$ 124.770,7400 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:45:987
R$ 110.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:40:50:333
R$ 122.555,5500 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:40:54:040
R$ 109.000,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:41:01:767
R$ 108.949,1600 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:05:147
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R$ 108.948,1600 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:41:08:710
R$ 108.444,2300 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:41:14:297
R$ 85.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:41:20:113
R$ 90.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:41:22:740
R$ 84.890,9100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:25:447
R$ 108.444,2200 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:41:30:500
R$ 107.800,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:41:41:510
R$ 107.799,9900 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:41:50:813
R$ 80.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:42:05:890
R$ 151.000,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:42:18:590
R$ 107.799,6900 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:23:550
R$ 107.799,6800 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:42:33:340
R$ 110.000,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:42:33:810
R$ 107.798,1500 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:47:527
R$ 107.700,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:42:49:323
R$ 79.883,7400 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:43:02:773
R$ 107.698,2200 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:43:08:970
R$ 107.680,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:43:25:670
R$ 107.679,0200 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:43:33:303
R$ 78.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:43:53:120
R$ 107.600,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:44:02:957
R$ 77.999,9100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:44:05:020
R$ 107.599,3800 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:44:09:090
R$ 76.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:44:32:487
R$ 75.999,9700 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:44:41:477
R$ 107.400,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:44:45:057
R$ 107.398,6600 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:44:49:870
R$ 75.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:45:06:457
R$ 74.999,9700 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:45:10:753
R$ 70.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:46:01:447
R$ 106.990,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:46:08:857
R$ 106.988,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:47:01:800
R$ 72.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:48:25:363
R$ 105.200,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:49:22:057
R$ 105.190,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:50:06:443
R$ 105.070,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:50:38:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:20:42 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:39:05 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:00.

Encerrado 26/07/2019
09:50:54 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:41:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.232.234/0001-95.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:07:37

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.

Recusa 26/07/2019
15:09:38

Recusa da proposta. Fornecedor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95,
pelo melhor lance de R$ 70.000,0000. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta
de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:09:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:45:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.

Aceite 06/08/2019
16:28:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000.

Habilitado 08/08/2019
14:07:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:20:07

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTO
CNPJ/CPF: 04946908000143. Motivo: As certidões Estadual 0013329347 de 08/05/2019, Falência de 07/06/2019 val
30 dias estão vencidas; Não foi apresentado os Atestados de Capacidade Técnica que compro

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:26:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este
que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública
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Intenção de
Recurso
Aceita

08/08/2019
14:46:36

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTO,
CNPJ/CPF: 04946908000143. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade,
legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação
entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que,
diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenção de
Recurso
Aceita

08/08/2019
14:46:42

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade,
legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação
entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que,
diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.294.988/0001-77 08/08/2019 14:26 08/08/2019 14:46 Aceito
Motivo Intenção:Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o
cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.
Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação
(Atestado de Capacidade Técnica), demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010
do TCU.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade,
motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos
externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de
novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
04.946.908/0001-43 08/08/2019 14:20 08/08/2019 14:46 Aceito

Motivo Intenção:As certidões Estadual 0013329347 de 08/05/2019, Falência de 07/06/2019 val 30 dias estão vencidas;
Não foi apresentado os Atestados de Capacidade Técnica que comprovam os 25%, NF emitida não é Atestado de
Capacidade Técnica. O preço é inexequível para este tipo de equipamento.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade,
motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos
externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de
novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

 
Item: 2 - MÁQUINA LAVADORA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
27.868.692/0001-40 LAUNDRY TECH

EQUIPAMENTOS PARA
LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

Sim Sim 23 R$ 48.000,0000 R$ 1.104.000,0000 18/07/2019
10:33:39

Marca: WASH LAV 
Fabricante: WASH LAV 
Modelo / Versão: ISF 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em
pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de
fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo provido de pás
levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido
em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de
resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato
digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras
geral e de aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela
metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização:
transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV,
com duto de saída. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses

07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI
COMERCIAL DE MAQUINAS
EIRELI

Não Não 23 R$ 48.500,0000 R$ 1.115.500,0000 16/07/2019
11:00:02

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SC350E - CAPACIDADE 64,3KG - FATOR DE CARGA 1:20 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída.

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA

Não Não 23 R$ 51.000,0000 R$ 1.173.000,0000 19/07/2019
08:44:00

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: SR-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de
bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso
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elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência. MODELO: SR-60/2019 MARCA:
MALTEC

25.232.234/0001-95 EP INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 51.500,0000 R$ 1.184.500,0000 25/07/2019
11:43:25

Marca: GUARA 
Fabricante: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 
Modelo / Versão: S 60E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador rotativo frontal, sua estrutura montada em chapas e perfis em aço carbono
SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e com acabamento de pintura em epoxi - Equipamento dentro na norma NR12. -
Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas, confeccionada em aço
inoxidavel - Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas “embolem” durante
seu funcionamento, com 48% perfurados simetricamente, com furos de 8 mm - Porta frontal com amplo visor de vidro. - Exaustor
centrífugo de alto rendimento, independente do acionamento da transmissão aumentando a produtividade de secagem, com potencia
do motor de 0,75 cv - Sistema de transmissão com motorredutor, reduzindo drasticamente manutenção. - Montado com gaveta
coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio. - Painel de comando digital e completo, com funcionamento
automático, com controle da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo de secagem. - Inversor de frequência evitando
arranques bruscos durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil do equipamento e reduzindo consumo moderado de energia
elétrica. - Contém painel frontal com alarme sonoro indicador de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que desliga o motor em
caso de abertura da mesma, botão de parada de emergencia - Equipamento totalmente fechado, robusto, com manutenção facilitada
e com total segurança ao operador *Potência do motor: 1,5 CV (0,75 kW). *Potência das resistências: 33 KW. *Trifásica 220 ou 380 v
- 60 Hz Estamos de acordo com o edital e seus anexos

09.588.066/0001-19 INEQUIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 23 R$ 51.900,0000 R$ 1.193.700,0000 25/07/2019
10:43:45

Marca: Inequil 
Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda 
Modelo / Versão: sec 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Tipo
gabinete, próprio para secagem, pré-secagem ou acondicionamento, reduzindo a umidade dos materiais ao nível ambiente com
resfriamento automático. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção.
TAMBOR INTERNO: Fabricado em chapa de aço inox perfurado simetricamente sendo os furos estampados. Batedeiras contínuas, sem
soldas, rebites ou perfurações, garantindo perfeita estruturação ao conjunto evitando ainda possíveis danos aos materiais secados.
Fundo de sustentação construído em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura de proteção. ESTRUTURA: Gabinete e
cesto externo, base estrutural e painéis frontais, fabricados em chapas e perfis de aço com tratamento antiferruginoso e tinta epóxi.
Gaveta com amplo filtro de ar para retenção de partículas de tecido. Ampla porta de acesso dotado de visor em acrílico reforçado.
ACIONAMENTO: Por meio de motor elétrico de indução trifásica, rotor de gaiola totalmente fechada, com ventilação forçada, grau de
proteção IP 55 e isolação classe “H” (180o C) de alto rendimento. TRANSMISSÃO: Transmissão direta por meio de polias e correias
em "V" micro dentada reduzindo atrito de rolamento no mancal do motor elétrico e no mancal do tambor interno. Eixo construído em
aço, usinado e retificado, apoiado em mancal, de rolamentos e lubrificados através de graxeiras. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A
secagem das peças é feita por meio de circulação forçada de ar quente, obtida através de exaustor centrífugos de alta capacidade de
vazão, acionado por motor elétrico. Tela de filtragem do ar localizado na parte inferior frontal do equipamento de forma a facilitar a
limpeza e evitar a dissipação de felpas ao meio ambiente. Flange para instalação de canalização de condução do ar saturado ao
exterior localizado na parte inferior traseira do equipamento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Câmara de aquecimento do ar circulante,
localizada na parte superior do equipamento, formada por resistências elétricas, bateria com queimadores a gás ou serpentina de
tubos de cobre com aletas de alumínio nas maquinas com aquecimento a vapor, conforme o modelo, que garante o rendimento
máximo na transferência de calor. PAINEL DE COMANDO PADRÃO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de
comando. Chave energizadora. Tempo programável através de “temporizador digital”. Temperatura programável através de
“termômetro digital com visor”, temporizador de resfriamento final de ciclo. Lâmpadas indicadoras de operação. Micro swich que
impede o funcionamento do equipamento quando a porta do cesto estiver aberta ou a proteção de correias e polias em manutenção.
Alarme com acionamento automático no final das operações. Marca Inequil Modelo Sec 60 Os equipamentos será entregue e
instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não 23 R$ 51.917,0000 R$ 1.194.091,0000 16/07/2019
10:11:03

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja
maior prevalece a que tiver maior cobertura.

11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA Sim Sim 23 R$ 51.917,0000 R$ 1.194.091,0000 25/07/2019
09:28:38

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT 
Modelo / Versão: MEC/SDE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída.

31.904.242/0001-33 NATALIA ZANETI SAMPAIO
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 51.917,2000 R$ 1.194.095,6000 16/07/2019
10:01:26

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
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inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja
maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO,
GERENCIAMENTO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 51.917,5000 R$ 1.194.102,5000 16/07/2019
17:12:32

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Modelo / Versão: SE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota&#1048991;vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas
Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e
acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente,
com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo
provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de
diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento
provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de
temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em
funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida
com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se
acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de
motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados
pelo executor do contrato. Da garan

22.206.490/0001-10 C. MARQUES - FABRICACAO,
INSTALACAO E
MANUTENCAO DE MAQ

Sim Sim 23 R$ 51.917,5000 R$ 1.194.102,5000 25/07/2019
15:54:23

Marca: AUTOMAK 
Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D 
Modelo / Versão: ATKSE600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
"de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos
deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de
24 meses.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 23 R$ 51.917,5000 R$ 1.194.102,5000 25/07/2019
17:19:57

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: SRE 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota#vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos
deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter
Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura.PRAZO DE ENTREGA: até 120
(cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: SRE 60.

19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS PARA
LAVANDERIA LTDA

Sim Sim 23 R$ 51.917,5000 R$ 1.194.102,5000 25/07/2019
17:26:05

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: SRE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: SRE60.
Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com
pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em
vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto
interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9
mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de
aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado
de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em
funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida
com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se
acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de
motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados
pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja
maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO:
210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55 HOSPITALAV DO BRASIL
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 51.917,5000 R$ 1.194.102,5000 26/07/2019
08:39:14

Marca: BIMAK 
Fabricante: BIMAK 
Modelo / Versão: ATK60E/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
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inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de
bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso
elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura.

21.034.428/0001-25 DINAMICA DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 23 R$ 60.000,0000 R$ 1.380.000,0000 17/07/2019
08:31:52

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo provido de pás levantadoras de
roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE
1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências
elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação
sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de
aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica,
dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão
através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de
saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os
Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E
SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
LOGISTICOS

Sim Sim 23 R$ 65.000,0000 R$ 1.495.000,0000 16/07/2019
16:42:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotavo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo ancorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotavo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua supercie, com furos de 8 a 9mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos
deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter
Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Não Não 23 R$ 68.707,0000 R$ 1.580.261,0000 16/07/2019
16:00:42

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de
bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso
elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Mais detalhes no Termo de Referência. Validade da Proposta: 60
(sessenta) dias

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 23 R$ 100.000,0000 R$ 2.300.000,0000 17/07/2019
08:36:50

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: 3100E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 23 R$ 150.000,0000 R$ 3.450.000,0000 25/07/2019
17:40:40

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RUFINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança de
bater . Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de curso
elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 100.000,0000 27.429.627/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 68.707,0000 54.177.886/0001-72 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 65.000,0000 22.566.110/0001-58 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 60.000,0000 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 20.853.918/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
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R$ 51.917,5000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,2000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.900,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.500,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 48.500,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 48.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 46.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:21:49:680
R$ 46.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:22:05:743
R$ 45.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:22:17:493
R$ 45.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:22:55:450
R$ 44.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:23:51:937
R$ 42.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:24:33:723
R$ 41.990,0000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:25:33:930
R$ 41.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:25:37:383
R$ 38.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:25:54:963
R$ 37.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:26:33:717
R$ 35.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:27:48:720
R$ 35.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:29:46:103
R$ 41.000,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:32:26:913
R$ 34.000,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:39:44:833
R$ 33.884,8300 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:02:727
R$ 42.200,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:23:293
R$ 31.000,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:40:25:843
R$ 30.904,0200 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:29:800
R$ 41.000,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:40:33:897
R$ 32.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:40:36:260
R$ 30.000,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:40:46:457
R$ 29.915,4700 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:50:083
R$ 29.900,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:41:22:507
R$ 29.805,8400 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:27:213
R$ 25.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:41:44:670
R$ 29.800,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:41:45:230
R$ 29.735,6300 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:50:720
R$ 38.500,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:41:54:663
R$ 29.800,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:42:03:513
R$ 24.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:42:05:280
R$ 23.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:42:23:550
R$ 34.998,5800 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:33:340
R$ 32.000,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:43:10:093
R$ 22.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:43:46:317
R$ 21.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:44:09:933
R$ 39.000,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:44:34:380
R$ 29.700,0000 04.946.908/0001-43 26/07/2019 09:48:54:297
R$ 29.558,8800 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:49:17:447
R$ 29.690,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:50:37:433
R$ 51.917,4900 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:56:14:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:20:51 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
09:58:59 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:41:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
13:19:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
15:12:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
15:39:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.

Aceite 06/08/2019
16:28:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000.

Habilitado 08/08/2019
14:07:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:19:37

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este
que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:28:01

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este
que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública

Intenção de
Recurso
Aceita

08/08/2019
14:46:54

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade,
legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação
entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que,
diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.294.988/0001-77 08/08/2019 14:28 08/08/2019 14:46 Aceito
Motivo Intenção:Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o
cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.
Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação
(Qualificação Técnica) e divergências técnicas do equipamento ofertado, demais argumentos conforme peça recursal
posterior. Nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade,
motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos
externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de
novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

 
Item: 3 - BALANÇA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
23.592.183/0001-87 MULTICEL COMERCIO DE

ELETRONICOS LTDA
Sim Sim 15 R$ 1.000,0000 R$ 15.000,0000 16/07/2019

08:51:50
Marca: Urano 
Fabricante: Urano Indústria de Balanças 
Modelo / Versão: UR10000 light 300/100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de plataforma UR 10.000 Light 300/100, 40X40CM, estrutura metálica,
suporte, bandeja em aço inox, com coluna e sem bateria. Capacidade: 300kg | Divisão: 100g Oferece rapidez e eficiência na
pesagem, robustez e a menor taxa de manutenção do mercado.As balanças de plataforma UR 10.000 Light da Urano aliam eficiência
na pesagem e baixo custo de manutenção. Este equipamento segue as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para
equipamentos de pesagem classe III, conforme a portaria nº 154, de 12 de agosto de 2005. Vantagens pelo uso: > Excelente
visibilidade das informações em visor de LCD com backlight. > É de fácil utilização, movimentação, leve e robusta. > Saídas para
impressora Urano USE-CB II, USB e TTL para conectar cabo serial RS 232 (opcional exclusivo da Urano). > Fonte multivoltagem
automática (90 a 240VAC). Características Técnicas: Capacidade 300kg. Divisão 100g. Material da plataforma Aço inox. Material da
estrutura Metálica Visor LCD de 4 dígitos para indicação de peso, com backlight. Pés reguláveis Sim. Bateria interna Não Dimensões
da plataforma de pesagem (LP) 400 x 400mm. Dimensões do equipamentos (LAP) 400 X 600 X 400mm. Altura da coluna 600mm
(indicador até o chão). Material da coluna Aço inox. 22.31.008.0360

13.694.018/0001-82 TECNICA EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 1.437,0000 R$ 21.555,0000 16/07/2019
17:29:08

Marca: BALMAK 
Fabricante: BALMAK 
Modelo / Versão: BK-300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 300 kg, desligamento automático, função
de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Garantia: 12 meses.

14.163.479/0001-91 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS
E SERVICOS LTDA

Sim Sim 15 R$ 1.437,8100 R$ 21.567,1500 16/07/2019
18:22:51

Marca: RAMUZA 
Fabricante: RAMUZA 
Modelo / Versão: DP 100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os matérias deverão ter
garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO LTDA

Sim Sim 15 R$ 1.437,8200 R$ 21.567,3000 25/07/2019
10:39:25

Marca: MARTE 
Fabricante: MARTE 
Modelo / Versão: LS150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA MODELO LS150 - MARCA MARTE Balança eletrônica digital , tara
subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido e iluminação LED com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo
usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.As balanças da linha LS possuem 8 funções: pesagem
simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de
animais vivos função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da
balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga
máxima: 151,0 kg Sensibilidade e reprodutibilidade: 50 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de
pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°c Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático
de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 5 W Dimensões do equipamento: 400x400x1000 mm (CxLxA) Coluna; plataforma
em aço inox: 400x400 mm (CxL) Peso do equipamento: 11 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº
0228, de 21 de Julho de 2012. Acompanha: bateria, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. INCLUSO
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

09.251.627/0001-90 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO Sim Sim 15 R$ 1.437,8200 R$ 21.567,3000 26/07/2019
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DE EQUIPAMENTOS EIRELI 08:25:24
Marca: LIDER 
Fabricante: LIDER BALANÇAS 
Modelo / Versão: B520 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria - MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER
BALANÇAS, MODELO: B520, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIASCONTADOSDE SUA ENTREGA.
Pagamento 30 dias contados a partir do recebimento da NF. ENTREGA 30 (trinta) dias contados a partir da retirada/recebimento do
empenho. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa
Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos
e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e
despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

21.034.428/0001-25 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 15 R$ 1.500,0000 R$ 22.500,0000 17/07/2019
08:34:51

Marca: BALMAK 
Fabricante: BALMAK 
Modelo / Versão: BK-50l1B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter
garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 15 R$ 5.000,0000 R$ 75.000,0000 25/07/2019
17:19:57

Marca: BALMAK 
Fabricante: BALMAK 
Modelo / Versão: BK-50 i2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automá#co,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garan3a: os matérias deverão ter
garan3a de 12 meses , caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30
(trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias. Marca/Fabricante: BALMAK - Modelo: BK-50 i2.

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM

Sim Sim 15 R$ 10.000,0000 R$ 150.000,0000 16/07/2019
15:25:41

Marca: TRIUNFO 
Fabricante: TRIUNFO 
Modelo / Versão: TRIUNFO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 15 R$ 10.000,0000 R$ 150.000,0000 25/07/2019
16:05:06

Marca: WELMY 
Fabricante: WELMY 
Modelo / Versão: W 100 LCD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA WELMY. MODELO BALANCA W 100/2 LCD C/ BAT C/ COL. DESCRIÇÃO: Balança
Eletrônica Pesadora Plataforma W 100 LCD. C.Fiscal-NCM: 84238200 Capacidade 100 kg, divisões de 20 g; Bateria Interna com
autonomia de 20 horas; Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display
após o equipamento atingir a carga mínima); Altura total da balança 50 cm; Estrutura em aço carbono c/ pintura protetiva esmalte
sintetico; Cobertura da plataforma em aço inox c/ dimensões 340 x 400 mm; Pintura Poliéster a pó na cor cinza; Pés reguláveis em
borracha sintética; Carregador externo 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático Saída de dados RS 232 Função TARA até
capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia. Marca WELMY, fabricante
WELMY, procedência nacional; Assistência técnica em todo o território nacional. Peso bruto: 13,550 kg - Peso Liquido: 12,200 kg
Altura (cm): 26 Largura (cm): 37,5 Comprimento (cm): 55,5 Volume (m³): 0,0541

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA Sim Sim 15 R$ 10.000,0000 R$ 150.000,0000 26/07/2019
08:42:08

Marca: micheletti 
Fabricante: micheletti 
Modelo / Versão: MIC INOX 100 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os materiais deverão ter
garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 15 R$ 25.000,0000 R$ 375.000,0000 26/07/2019
08:19:45

Marca: BAMAK 
Fabricante: BAMAK 
Modelo / Versão: BK 50 i 1B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica, capacidade de carga de 100 a 150 kg, desligamento automático,
função de tara sucessiva, plataforma de pesagem em aço inox AISI 304, bivolt, com bateria. Da garantia: os matérias deverão ter
garantia de 12 meses , caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. PRAZO DE ENTREGA: até 30
(trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 10.000,0000 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 10.000,0000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 10.000,0000 33.293.947/0001-97 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 5.000,0000 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.500,0000 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.437,8200 68.886.605/0001-65 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.437,8200 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.437,8100 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.437,0000 13.694.018/0001-82 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.000,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.269,0000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:24:50:707
R$ 999,0000 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:31:34:050



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 16/39

R$ 980,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:32:26:913
R$ 1.048,0000 13.694.018/0001-82 26/07/2019 09:32:28:053
R$ 975,0000 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:32:30:053
R$ 970,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:34:09:513

R$ 4.998,1600 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:34:09:640
R$ 965,0000 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:34:12:720
R$ 960,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:38:50:490
R$ 955,0000 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:38:54:207

R$ 1.268,9900 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:40:07:857
R$ 1.268,9700 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:40:20:260
R$ 1.268,9600 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:40:30:830
R$ 1.268,9400 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:40:40:747
R$ 950,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:40:42:797

R$ 1.268,9300 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:40:52:210
R$ 1.268,9100 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:00:987
R$ 949,9900 09.251.627/0001-90 26/07/2019 09:41:10:073

R$ 1.267,0000 33.293.947/0001-97 26/07/2019 09:41:15:297
R$ 1.266,9900 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:41:19:567
R$ 1.266,9800 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:22:177
R$ 1.266,9700 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:41:40:477
R$ 1.266,9600 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:47:750
R$ 1.266,9500 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:42:03:513
R$ 1.266,9300 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:42:08:113
R$ 1.266,9200 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:42:24:880
R$ 1.265,6400 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:24:880
R$ 1.265,6100 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:42:33:340
R$ 1.265,2800 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:46:727
R$ 1.265,6000 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:42:46:853
R$ 1.265,2700 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:43:03:870
R$ 1.264,8200 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:43:08:513
R$ 1.265,2600 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:43:09:593
R$ 940,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:43:15:193

R$ 1.264,7900 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:43:26:093
R$ 1.264,7800 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:43:33:303
R$ 1.263,7300 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:43:33:337
R$ 930,0000 23.592.183/0001-87 26/07/2019 09:43:47:333

R$ 1.263,7200 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:43:51:023
R$ 1.263,7100 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:43:55:780
R$ 1.262,7400 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:43:56:217
R$ 1.262,7300 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:44:17:110
R$ 1.262,0700 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:44:23:210
R$ 1.262,0600 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:44:37:913
R$ 1.260,6600 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:44:46:433
R$ 1.260,6500 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:44:59:390
R$ 1.260,6100 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:45:06:097
R$ 1.260,2500 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:45:06:987
R$ 1.260,2400 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:45:20:010
R$ 1.260,2200 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:45:27:590
R$ 1.259,6600 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:45:29:933
R$ 1.259,6500 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:45:40:940
R$ 1.259,6400 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:45:47:660
R$ 1.258,5200 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:45:51:677
R$ 1.258,5100 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:46:07:497
R$ 1.258,4900 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:46:08:183
R$ 1.258,2100 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:46:12:217
R$ 1.258,2000 14.163.479/0001-91 26/07/2019 09:46:29:817
R$ 1.258,1900 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:46:30:740
R$ 1.256,3500 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:46:36:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:20:57 Item aberto.

Iminência de Encerramento 26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
09:46:49 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

26/07/2019
10:41:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87.
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Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

26/07/2019
10:49:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87.

Aceite 06/08/2019
14:45:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
23.592.183/0001-87, pelo melhor lance de R$ 930,0000.

Habilitado 08/08/2019
14:07:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - CARRO TRANSPORTE

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
32.126.212/0001-06 COMERCIAL RICA

COMERCIO E CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 84 R$ 374,7700 R$ 31.480,6800 16/07/2019
16:04:45

Marca: LARPLASTICO 
Fabricante: LARPLASTICO 
Modelo / Versão: LARPLASTICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de altaresistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios,comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de240 L.Da garantia:
Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso agarantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maiorcobertura.PRAZO
DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridosVIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) diasDECLARAMOS QUE NOS SUJEITAMOS E
ACEITAMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS, NORMAS E PRAZOS, INCLUSIVE DE GARANTIA, ESTABELECIDOS NESTE
PREGÃO/EDITAL.DECLARO QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INCLUSIVE
EMBALAGENS, FRETES, DESCARREGAMENTOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS
E/OU DESCONTOS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O FORNECIMENTOMARCA: LARPLASTICOFABRICANTE:
LARPLASTICOMODELO: LARPLASTICO

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 84 R$ 376,5000 R$ 31.626,0000 25/07/2019
16:00:53

Marca: NT 
Fabricante: NT 
Modelo / Versão: NT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L.

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI
LTDA

Sim Sim 84 R$ 376,5200 R$ 31.627,6800 16/07/2019
15:59:03

Marca: LARPLASTICO 
Fabricante: LARPLASTICO 
Modelo / Versão: LARPLASTICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia:
Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI Sim Sim 84 R$ 376,5200 R$ 31.627,6800 25/07/2019
16:55:15

Marca: JB 
Fabricante: ATTUALE IND. PROD. PLÁSTICOS 
Modelo / Versão: Contêiner rodas fixas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. MARCA: JB
MODELO: Contêiner rodas fixas FABRICANTE: ATTUALE IND. PROD. PLÁSTICOS

27.308.366/0001-89 MOVIMENTE BRASIL EIRELI Sim Sim 84 R$ 400,0000 R$ 33.600,0000 17/07/2019
08:21:57

Marca: Bralimpia 
Fabricante: Bralimpia 
Modelo / Versão: especial 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia:
Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

32.991.854/0001-73 ECOS&M COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 84 R$ 600,0000 R$ 50.400,0000 26/07/2019
01:16:38

Marca: jsn 
Fabricante: jsn 
Modelo / Versão: jsn 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia:
Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM

Sim Sim 84 R$ 1.000,0000 R$ 84.000,0000 16/07/2019
15:25:41

Marca: LAR PLASTICOS 
Fabricante: LAR PLASTICOS 
Modelo / Versão: LAR PLASTICOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA Sim Sim 84 R$ 10.000,0000 R$ 840.000,0000 26/07/2019
08:43:07

Marca: Lar Plástico 
Fabricante: Lar Plástico 
Modelo / Versão: CARRINHO COLETOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia:
Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 84 R$ 25.000,0000 R$ 2.100.000,0000 26/07/2019
08:19:45
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Marca: LAR 
Fabricante: LAR 
Modelo / Versão: C 240 L - Cores 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plástico de alta resistência, com
tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de 240 L. Da garantia:
Os matérias deverão ter garantia de 12 meses , caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. PRAZO
DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias

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

Sim Sim 84 R$ 100.000,0000 R$ 8.400.000,0000 25/07/2019
18:29:16

Marca: MUSSOINOX 
Fabricante: MUSSOINOX 
Modelo / Versão: CARRO TRANSPORTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro transporte de roupas, branco, estrutura de plás&#1048991;co de alta
resistência, com tampa, rodas giratórias com dois rodízios, comprimento 80 cm, largura 60 cm, altura 110 cm, com capacidade de
240 L. Da garan

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 26.845.803/0001-30 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 25.000,0000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 10.000,0000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.000,0000 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 600,0000 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 400,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 376,5200 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 376,5200 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 376,5000 14.918.354/0001-24 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 374,7700 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 376,0000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:24:57:960

R$ 5.000,0000 26.845.803/0001-30 26/07/2019 09:27:56:003
R$ 372,7600 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:34:09:513
R$ 372,7400 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:39:06:940
R$ 372,7000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:39:48:993
R$ 372,6800 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:39:52:183
R$ 371,7800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:06:370
R$ 372,6700 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:40:06:823
R$ 371,7300 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:09:640
R$ 371,7000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:40:12:690
R$ 371,7000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:40:15:067
R$ 370,8300 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:26:530
R$ 370,8200 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:40:29:847
R$ 370,7700 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:32:910
R$ 370,8000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:40:32:990
R$ 370,7600 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:40:41:077
R$ 370,5700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:46:580
R$ 370,5600 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:40:50:070
R$ 370,5100 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:53:103
R$ 370,5300 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:40:53:133
R$ 370,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:40:57:903
R$ 369,9600 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:02:190
R$ 369,0000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:41:06:630
R$ 368,9900 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:41:10:197
R$ 368,9600 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:41:13:217
R$ 368,9100 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:41:16:220
R$ 368,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:41:23:147
R$ 367,9600 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:26:260
R$ 367,1400 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:41:29:263
R$ 367,1300 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:41:32:970
R$ 367,1100 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:41:36:067
R$ 367,0600 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:41:39:130
R$ 366,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:41:46:340
R$ 367,0400 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:41:48:327
R$ 365,6300 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:41:49:360
R$ 365,6200 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:41:52:990
R$ 365,6000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:42:02:090
R$ 365,5500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:42:05:157
R$ 365,5200 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:42:10:583
R$ 365,5300 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:42:18:590
R$ 365,5100 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:42:18:590
R$ 365,4900 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:42:23:550
R$ 365,4400 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:42:33:340
R$ 364,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:42:37:703
R$ 363,9900 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:42:41:707
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R$ 363,9900 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:42:45:570
R$ 363,9600 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:42:45:773
R$ 363,7700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:42:54:830
R$ 363,9100 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:42:55:080
R$ 363,7600 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:43:02:773
R$ 363,7300 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:43:06:810
R$ 361,5700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:43:15:193
R$ 363,6800 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:43:15:303
R$ 362,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:43:16:570
R$ 361,5600 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:43:23:763
R$ 361,5400 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:43:27:533
R$ 361,5000 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:43:33:320
R$ 361,4500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:43:36:777
R$ 359,7300 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:43:39:780
R$ 360,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:43:40:780
R$ 359,7200 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:43:43:877
R$ 359,7000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:43:47:567
R$ 359,6500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:43:56:797
R$ 358,8200 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:44:00:017
R$ 358,8100 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:44:04:193
R$ 359,6800 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:44:07:587
R$ 358,7800 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:44:08:087
R$ 358,7300 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:44:16:940
R$ 357,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:44:20:427
R$ 355,3800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:44:23:760
R$ 355,3700 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:44:27:010
R$ 355,3400 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:44:30:203
R$ 355,3400 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:44:34:410
R$ 355,2900 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:44:37:163
R$ 353,4000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:44:45:103
R$ 353,3900 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:44:48:480
R$ 353,3700 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:44:51:590
R$ 349,8500 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:44:56:920
R$ 349,8000 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:45:00:233
R$ 348,1200 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:45:06:173
R$ 348,1100 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:45:09:207
R$ 349,7800 24.845.457/0001-65 26/07/2019 09:45:10:833
R$ 348,0900 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:45:12:443
R$ 348,0400 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:45:20:447
R$ 347,7800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:45:26:340
R$ 347,7700 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:45:29:543
R$ 347,7500 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:45:32:793
R$ 344,9900 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:45:39:547
R$ 344,9400 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:45:42:720
R$ 344,6700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:45:46:677
R$ 344,6600 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:45:49:927
R$ 344,6300 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:45:53:020
R$ 344,5800 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:46:02:743
R$ 343,6600 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:46:06:200
R$ 342,8500 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:46:09:620
R$ 376,4800 14.918.354/0001-24 26/07/2019 09:46:09:997
R$ 342,8400 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:46:12:700
R$ 342,8100 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:46:15:780
R$ 342,8100 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:46:15:907
R$ 342,7600 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:46:22:957
R$ 341,5500 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:46:26:503
R$ 340,8100 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:46:31:710
R$ 340,8000 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:46:34:930
R$ 340,7700 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:46:37:960
R$ 340,7700 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:46:38:117
R$ 340,7200 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:46:43:260
R$ 320,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:46:49:043
R$ 319,2100 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:46:52:217
R$ 340,7100 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:46:56:483
R$ 340,6800 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:47:02:377
R$ 319,1600 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:47:03:597
R$ 339,9900 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:47:05:173
R$ 310,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:47:11:363
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R$ 318,7100 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:47:12:413
R$ 339,9800 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:47:17:680
R$ 339,9500 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:47:22:133
R$ 309,9800 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:47:22:620
R$ 309,9300 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:47:26:043
R$ 309,5300 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:47:32:467
R$ 305,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:47:36:670
R$ 339,9400 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:47:39:280
R$ 304,9700 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:47:42:643
R$ 339,9200 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:47:44:613
R$ 309,5000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:47:44:753
R$ 304,9200 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:47:46:317
R$ 304,5800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:47:52:553
R$ 300,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:47:59:023
R$ 339,9100 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:48:02:197
R$ 304,5600 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:48:04:103
R$ 304,5400 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:48:08:620
R$ 700,0000 26.845.803/0001-30 26/07/2019 09:48:09:217
R$ 298,4900 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:48:16:297
R$ 295,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:48:20:237
R$ 304,4900 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:48:23:673
R$ 304,5200 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:48:24:770
R$ 304,4600 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:48:29:147
R$ 294,9100 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:48:36:697
R$ 290,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:48:40:510
R$ 304,4100 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:48:44:183
R$ 304,3900 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:48:46:480
R$ 304,3600 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:48:52:640
R$ 289,3700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:48:56:860
R$ 285,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:49:01:267
R$ 304,3100 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:49:04:423
R$ 284,4400 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:49:17:290
R$ 304,2800 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:49:17:977
R$ 304,2900 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:49:18:057
R$ 304,2300 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:49:24:543
R$ 284,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:49:27:670
R$ 282,0700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:49:37:390
R$ 304,2000 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:49:39:720
R$ 304,2100 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:49:40:300
R$ 304,1500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:49:44:940
R$ 282,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:49:49:207
R$ 281,1900 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:49:57:427
R$ 304,1200 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:50:00:130
R$ 304,1000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:50:04:600
R$ 281,1400 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:50:06:787
R$ 281,1000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:50:11:617
R$ 280,7200 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:50:17:820
R$ 304,0700 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:50:20:837
R$ 304,0500 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:50:24:620
R$ 280,6700 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:50:26:993
R$ 280,5000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:50:34:073
R$ 278,7800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:50:37:823
R$ 304,0200 50.905.116/0001-48 26/07/2019 09:50:41:653
R$ 304,0000 32.126.212/0001-06 26/07/2019 09:50:45:747
R$ 280,4500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:50:47:390
R$ 278,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:50:54:827
R$ 277,9000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:50:57:907
R$ 277,5000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:51:15:753
R$ 276,3000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:51:19:113
R$ 276,0000 21.559.804/0001-03 26/07/2019 09:51:36:787
R$ 274,1700 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:51:40:803
R$ 274,1200 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:51:52:870
R$ 272,1800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:52:03:310
R$ 272,1300 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:52:15:983
R$ 270,5100 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:52:24:110
R$ 270,4600 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:52:36:360
R$ 270,0000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:52:44:173
R$ 269,9500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:52:58:210
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R$ 269,7200 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:54:07:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:21:03 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
09:55:23 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:41:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
14:09:46 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85.

Recusa 06/08/2019
15:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, pelo melhor lance de R$
269,7200. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas
mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
15:30:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
17:33:21

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.991.854/0001-73.

Recusa 06/08/2019
17:33:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
32.991.854/0001-73, pelo melhor lance de R$ 269,9500. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de
habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
09:46:32 Convocado para envio de anexo o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
11:38:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.559.804/0001-03.

Recusa 07/08/2019
15:13:51

Recusa da proposta. Fornecedor: GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, pelo melhor lance de
R$ 276,0000. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas
mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
15:17:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
32.126.212/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
16:02:02

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-06.

Recusa 07/08/2019
16:02:08

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.126.212/0001-
06, pelo melhor lance de R$ 304,0000. Motivo: O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações
porque não possui as medidas mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do
edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
16:03:47 Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
16:27:57

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF:
50.905.116/0001-48.

Recusa 07/08/2019
16:28:19

Recusa da proposta. Fornecedor: METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, pelo melhor lance
de R$ 304,0200. Motivo: De acordo com a informação da empresa METALURGICA RONFAMI, o produto ofertado para
o item 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
16:29:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
17:57:17

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF:
27.308.366/0001-89.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
11:00:53 Convocado para envio de anexo o fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
11:47:26

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF:
27.308.366/0001-89.

Recusa 08/08/2019
11:48:03

Recusa da proposta. Fornecedor: MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, pelo melhor lance de
R$ 309,5000. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta de preços. Inabilitada de
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acordo com o item 7.9 do edital.
Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
11:48:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,
CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Recusa 08/08/2019
12:06:23

Recusa da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:
20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R$ 339,9100. Motivo: De acordo com a informação da empresa N.B
DISTRIBUIDORA, o produto ofertado para o item 4 possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra
empresa, que não atendeu ao edital.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
12:06:23

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
12:07:30 Convocado para envio de anexo o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
12:23:49 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65.

Recusa 08/08/2019
12:38:40

Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R$ 349,7800.
Motivo: Produto ofertado não atende às especificações porque o comprimento do carro é de 745 mm, a largura do
carro é de 598mm, à altura do carro é de 1000mm, portanto inferiores às exigências do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
12:39:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-
24.

Recusa 08/08/2019
13:04:12

Recusa da proposta. Fornecedor: MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24, pelo
melhor lance de R$ 376,4800. Motivo: De acordo com as medidas informadas pela empresa MEDISYS, verificou-se
que o produto ofertado para o item 4 não atende ao edital.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/08/2019
13:04:12

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24.

Cancelado na
aceitação

08/08/2019
14:05:02 Item cancelado na aceitação. Motivo: Produtos ofertados não atenderam à especificação

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - MESA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
11.965.632/0001-06 G L WALKER EQUIPAMENTOS

E MONTAGENS
Sim Não 56 R$ 1.599,0000 R$ 89.544,0000 16/07/2019

15:14:22
Marca: GL MAQUINAS 
Fabricante: GL MAQUINAS 
Modelo / Versão: GL01 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

03.869.166/0001-37 BRTOP INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Sim Sim 56 R$ 1.600,0000 R$ 89.600,0000 16/07/2019
17:48:00

Marca: BRTOP 
Fabricante: BRTOP 
Modelo / Versão: BRMEX-1900 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso

07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI
COMERCIAL DE MAQUINAS
EIRELI

Não Não 56 R$ 1.610,0000 R$ 90.160,0000 16/07/2019
11:00:02

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: MA1900 SEM RODÍZIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

10.417.394/0001-31 VICENTE XISTO CUPERTINO Sim Sim 56 R$ 1.612,0000 R$ 90.272,0000 26/07/2019
08:19:33

Marca: REVITEC 
Fabricante: VICENTE XISTO CUPERTINO EPP 
Modelo / Versão: RVMAP-ESP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (CENTO E
VINTE) DIAS.

21.473.097/0001-20 INOVEN COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA

Sim Sim 56 R$ 1.612,8500 R$ 90.319,6000 26/07/2019
07:02:24

Marca: IROMTEC 
Fabricante: IROMTEC 
Modelo / Versão: MI1PL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
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classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. GARANTIA 12 MESES PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias"

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Não Não 56 R$ 2.200,0000 R$ 123.200,0000 16/07/2019
16:14:42

Marca: COZIL 
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS 
Modelo / Versão: MIE-ESP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

32.991.854/0001-73 ECOS&M COMERCIO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 56 R$ 2.200,0000 R$ 123.200,0000 26/07/2019
01:16:38

Marca: innal 
Fabricante: innal 
Modelo / Versão: mesa inox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQUIPAM

Sim Sim 56 R$ 3.000,0000 R$ 168.000,0000 16/07/2019
17:01:57

Marca: BRANOX 
Fabricante: BRANOX 
Modelo / Versão: BRANOX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura

27.308.366/0001-89 MOVIMENTE BRASIL EIRELI Sim Sim 55 R$ 3.000,0000 R$ 165.000,0000 17/07/2019
08:21:57

Marca: Gadotti car 
Fabricante: Gadotti 
Modelo / Versão: especial 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 56 R$ 3.000,0000 R$ 168.000,0000 25/07/2019
17:40:40

Marca: THERJ 
Fabricante: THERJ 
Modelo / Versão: THERJ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim 56 R$ 5.000,0000 R$ 280.000,0000 26/07/2019
08:55:42

Marca: Benfatti 
Fabricante: Benfatti 
Modelo / Versão: inox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO (NA EMBALAGEM DO FABRICANTE). EM
NOSSA PROPOSTA NÃO INCLUÍ NENHUMA MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO CONFORME APRESENTADO NO
LINK A SEGUIR:
https://www.dropbox.com/s/pquwbuhpo1fnhaz/MESA%20100%25%20INOX%20430%20TB%202%20REF.630GR%20A%20657GR.jpg?
dl=0

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA Sim Sim 56 R$ 10.000,0000 R$ 560.000,0000 26/07/2019
08:45:40

Marca: Mopal 
Fabricante: Mopal 
Modelo / Versão: inox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garantia: Os materiais deverão ter garantia de 12 meses, caso a garantia
do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

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

Sim Sim 56 R$ 100.000,0000 R$ 5.600.000,0000 25/07/2019
18:29:16

Marca: MUSSOINOX 
Fabricante: MUSSOINOX 
Modelo / Versão: MESA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em aço inox 1,90 x 70 cm, altura- 85 cm com prateleira para separação,
classificação e formação de lotes de roupas de cada preso. Da garan

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 26.845.803/0001-30 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 10.000,0000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 5.000,0000 92.823.764/0001-03 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 3.000,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 3.000,0000 27.308.366/0001-89 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 3.000,0000 20.425.201/0001-48 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 2.200,0000 54.177.886/0001-72 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 2.200,0000 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.612,8500 21.473.097/0001-20 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.612,0000 10.417.394/0001-31 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.610,0000 07.131.544/0001-31 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.600,0000 03.869.166/0001-37 26/07/2019 09:00:31:943
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R$ 1.599,0000 11.965.632/0001-06 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 1.612,0000 21.473.097/0001-20 26/07/2019 09:22:04:930
R$ 7.000,0000 26.845.803/0001-30 26/07/2019 09:28:04:113
R$ 1.597,6800 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:34:09:513
R$ 1.597,6500 11.965.632/0001-06 26/07/2019 09:37:03:950
R$ 1.595,6500 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:06:260
R$ 1.595,5500 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:09:653
R$ 1.590,0000 11.965.632/0001-06 26/07/2019 09:40:17:710
R$ 1.587,7900 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:26:500
R$ 1.587,6900 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:30:347
R$ 1.400,0000 10.417.394/0001-31 26/07/2019 09:40:34:647
R$ 1.580,0000 11.965.632/0001-06 26/07/2019 09:40:40:920
R$ 1.399,2600 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:40:46:940
R$ 1.399,1600 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:40:50:413
R$ 1.380,0000 11.965.632/0001-06 26/07/2019 09:41:02:783
R$ 1.377,8000 30.834.830/0001-85 26/07/2019 09:41:07:303
R$ 1.377,7000 32.991.854/0001-73 26/07/2019 09:41:10:527
R$ 1.350,0000 10.417.394/0001-31 26/07/2019 09:41:14:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:21:09 Item aberto.

Iminência de Encerramento 26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
09:41:15 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

26/07/2019
10:41:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF:
10.417.394/0001-31.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

26/07/2019
11:45:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO,
CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31.

Aceite 06/08/2019
15:20:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF:
10.417.394/0001-31, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000.

Habilitado 08/08/2019
14:07:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICENTE XISTO CUPERTINO - CNPJ/CPF:
10.417.394/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - MÁQUINA LAVADORA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
27.868.692/0001-40 LAUNDRY TECH

EQUIPAMENTOS PARA
LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

Sim Sim 5 R$ 140.000,0000 R$ 700.000,0000 18/07/2019
10:33:39

Marca: WASH LAV 
Fabricante: WASH LAV 
Modelo / Versão: ILEXH 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an&#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de
carregamento (área suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em
vidro temperado e travamento pneumá&#1048991;co ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno:
bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no
balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de
travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por
colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as
vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatizaçao: sistema de automatização composto por CPL,
instalado no painel frontal , de abricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com
sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automá&#1048991;ca de produtos químicos para todos os processos de
higienização, com válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumá&#1048991;co ou elétrico. Motorização:
provida de motor de trifásico de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas
de potência para os processos de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar
disposi&#1048991;vos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as
portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com acionamento pneumá&#1048991;co; . sistema de
transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para
seu acesso. . chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. . Compressor de ar compa&#1048993;vel para o funcionamento
adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24
meses

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA

Não Não 5 R$ 151.000,0000 R$ 755.000,0000 19/07/2019
08:44:00

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: LEB-60/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
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lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. LEB-60/2019 MARCA: MALTEC

09.588.066/0001-19 INEQUIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 5 R$ 151.000,0000 R$ 755.000,0000 25/07/2019
10:43:45

Marca: Inequil 
Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda 
Modelo / Versão: Lac60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: Capacidade de lavagem de 60K. Própria para
lavagem/ enxágue e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. Fabricada com o princípio de robustez,
economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo
estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. TAMBOR INTERNO:
Fabricado em aço inoxidável AISI 304, dividido em 2 (dois) compartimentos standard ou *3 (três) em Y como Opcional nos modelos
LAC 100 á 240, com duas portas de acesso e dividido na horizontal. , concebido de forma a facilitar a carga e a descarga das roupas
através da gravidade. Cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os
tecidos, com batedores geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. Portas de acesso tubular de alta resistência,
dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. Sistema de abertura do tipo dobradiça. TAMBOR EXTERNO: Fabricado
em aço inoxidável AISI 304, fixado nas cabeceiras. Duas portas frontais sendo uma para o lado “sujo” onde são colocadas as roupas
e outra para o lado “limpo” onde são retiradas as roupas lavadas. Ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança
conforme norma NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: Coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio
de conexão flexível, acoplada a própria máquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção
cruzada. ESTRUTURA: Base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem ,
recebendo pintura de acabamento em epóxi. As partes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável AISI 304.
ACIONAMENTO: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção IP 55 e isolamento classe “A” (180o C)
10cv , dotado de ventilação forçada, protegido por rele térmico e acionado por inversor de frequência , possibilitando a otimização do
consumo de energia elétrica. Programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. TRANSMISSÃO:
Eixo em aço inox, usinado, retificado, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto
compensadores super dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. SUSPENSÃO: Todo o equipamento é
suspenso ao piso com sistema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas
pelos movimentos durante as operações de lavagem/enxágue e centrifugação. NIVEL DE ÁGUA: Totalmente automático com três
níveis de água, s/água, baixo e alto. Com visor embutido na parte frontal da máquina. CENTRIFUGAÇÁO: controle total em todas as
fazes de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a máquina centrifugue com níveis não aceitáveis de
desbalanceamento. Fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo
nível de vibração. PRODUTOS QUIMICOS: Totalmente programável pode receber até 7(sete) produtos químicos com acionamento
automático de até 4 produtos químicos por processo, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. LADO
CONTAMINADO. Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade é dotada de CLP INEQUIL com
possibilidade de até 49 programas em até 20 processos cada programa. De muito fácil operação, coordena todas as funções da
máquina. Botoeiras, sinalizadores, seccionadora, relé velocidade zero, relés de segurança e botões de emergência completam o painel
de operação. LADO LIMPO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do
cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinaleiros led de indicação. *Tambor interno subdividido em
três compartimentos em Y com três portas para carga e descarga uma para cada compartimento sendo este item opcional. Modelo
Lac 60 Marca Inequil Os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos
tem a garantia de 24 meses

25.232.234/0001-95 EP INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 151.890,0000 R$ 759.450,0000 25/07/2019
19:13:37

Marca: Mamute 
Fabricante: Tecnologica 
Modelo / Versão: LEH 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Extratora High Spin com Barreira Sanitária, projetada para lavar roupas com
alta tecnologia e baixo custo operacional. Alto poder de centrifugação, Fator G 310. Projetada de acordo com as exigências da Anvisa.
Desenvolvida com preocupação ambiental, voltada para economia de água e insumos, com grande Fator de Sustentabilidade, que
entre outros recursos, tem folga mínima entre o corpo externo e o cesto interno, necessitando de pouca água para lavar as roupas,
utilizando menos potência, menor consumo de produtos químicos, redução da necessidade de mão de obra, forma construtiva do
cesto que privilegia a ação mecânica do cesto, etc. Contém painel de comando totalmente automatizado, com CLP Ecosystem M2,
controlando todo o processo, interligado a um Inversor de Frequência de alta tecnologia que coordena todos os movimentos do cesto,
controlando as rampas de aceleração e desaceleração. Controla ainda toda a dosagem dos produtos químicos, os níveis de água,
aquecimento, rotação, velocidade de centrifugação, entre outros recursos. Possibilita o reuso de água, assim como centrifugações
intermediárias, conseguindo em média 30% de economia de água. A forma construtiva do seu cesto interno possibilita melhor
lavagem das roupas, maior ação mecânica, melhor centrifugação e melhor ocupação interna, com maior volume interno, cabem mais
roupas. Montada com suspensão pneumática inteligente, com alta tecnologia, controlada por válvulas niveladoras comandadas por
um CLP que coordena todos os movimentos da suspensão, enchendo ou esvaziando as molas pneumáticas de acordo com a vibração
e posicionamento das roupas, garantindo um equipamento estável, absorvendo quase que 100% da vibração. Seu alto Fator G
permite que as roupas saiam quase secas, reduzindo tempo e economizando energia nos processos subsequentes como a secagem e
calandragem. Portas externas do lado limpo e sujo construída em aço inoxidável, com travamento pneumático Equipamento dentro
das normas de segurança NR12 Demais itens de acordo com o edital Capacidade para 62 quilos de roupas Estamos de acordo com o
edital e seus anexos

31.904.242/0001-33 NATALIA ZANETI SAMPAIO
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 151.899,0000 R$ 759.495,0000 16/07/2019
10:01:26

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial - Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipartido, em 2 (duas) metades com capacidade
unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em aço
inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos movimentos
de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de suprimento pneumático
externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e centrifugação. Automatização:
sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel frontal, de fabricação nacional, e
apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de água (baixo, médio e alto) e de
adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de entrada e de saída de
água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no mínimo 9.5 CV, operando
com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de lavagem e centrifugação de
roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os requisitos da NR-12, como,
entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de centrifugação com
acionamento pneumático; sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos operadores e exigindo
a paralisação do equipamento para seu acesso; chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo; Compressor de ar compativel
para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos serão entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato, Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.
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20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO,
GERENCIAMENTO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 16/07/2019
17:12:32

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Modelo / Versão: LEH60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an&#1048991;corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial
reservada às en

11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 25/07/2019
09:28:38

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT 
Modelo / Versão: MEC/LHE - 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. -
RESERVA Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a
água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e
estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com os chassis jateado e metalizado em
alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem
pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área
suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e
travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: biparbipartido, em 2 (duas) metades com
capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em
aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos
movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de
suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e
centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel
frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de
água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de
entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no
mínimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de
lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os
requisitos da NR-12, como, entre outros: . Posicionamento do cesto com as portas fechadas; . Freio de posicionamento do cesto e de
centrifugação com Acionamento pneumático; . Sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos
operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . Chaves de segurança “de bater” nos lados sujo e limpo. .
Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas.

22.206.490/0001-10 C. MARQUES - FABRICACAO,
INSTALACAO E
MANUTENCAO DE MAQ

Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 25/07/2019
15:54:23

Marca: AUTOMAK 
Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D 
Modelo / Versão: CONFORME DESCRITIVO DE EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área
suja) e descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e
travamento pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades
com capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido
em aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos
movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de
suprimento pneumático externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de lavagem e
centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no painel
frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de nível de
água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com válvulas de
entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico de no
minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos de
lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com os
requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e de
centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto dos
operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança "de bater" nos lados sujo e limpo. .
Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados
nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de 24 meses.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 25/07/2019
17:19:57

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: LEXD 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às en3dades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24
meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento
e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: LEXD 60.

19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS PARA
LAVANDERIA LTDA

Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 25/07/2019
17:26:05

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: LEXD60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: LEXD60.
Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga. Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes
internas da estrutura que tem contato com a água de lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As
bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020,
com o chassis jateado e metalizado em alumínio e com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção an#corrosiva. Os demais
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componentes em aço carbono recebem pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações,
conforme item 01) (cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do
contrato. Da Garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garan3a do fabricante seja maior prevalece a que
3ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS,
CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos
e dez) dias.

00.942.435/0001-55 HOSPITALAV DO BRASIL
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 151.900,0000 R$ 759.500,0000 26/07/2019
08:39:14

Marca: BIMAK 
Fabricante: BIMAK 
Modelo / Versão: ATK/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

21.034.428/0001-25 DINAMICA DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 160.000,0000 R$ 800.000,0000 17/07/2019
08:31:53

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. Portas Externas: portas externas dos lados de carregamento (área suja) e
descarregamento (área limpa) são produzidas em aço inoxidável AISI 304 – liga 18/8, com visores em vidro temperado e travamento
pneumático ou elétrico, de acordo com os requisitos da NR-12. Cesto Interno: bipar&#1048991;do, em 2 (duas) metades com
capacidade unitária para até 30 kg. de roupas secas, assegurando equilíbrio no balanceamento das cargas, totalmente produzido em
aço inoxidável AISI 304, com portas internas do mesmo material e dotadas de travas reforçadas para suportar a pressão dos
movimentos de lavagem e centrifugação das roupas. Suspensão: composta por colchões de ar alimentados por sistema de
suprimento pneumá&#1048991;co externo e amortecedores hidráulicos, eliminando as vibrações produzidas nos processos de
lavagem e centrifugação. Automatização: sistema de automatização composto por CLP (Comando Lógico Programável) instalado no
painel frontal, de fabricação nacional, e apto a receber as programações operacionais e dos processos de lavagem, com sensores de
nível de água (baixo, médio e alto) e de adição automática de produtos químicos para todos os processos de higienização, com
válvulas de entrada e de saída de água/efluentes de acionamento pneumático ou elétrico. Motorização: provida de motor de trifásico
de no minimo 9.5 CV, operando com Inversor de Frequência que contemple as modulações adequadas de potência para os processos
de lavagem e centrifugação de roupas. Sistemas de segurança: a lavadora deve apresentar dispositivos de segurança de acordo com
os requisitos da NR-12, como, entre outros: . posicionamento do cesto com as portas fechadas; . freio de posicionamento do cesto e
de centrifugação com acionamento pneumático; . sistema de transmissão isolado dentro da carenagem, impedindo o acesso direto
dos operadores e exigindo a paralisação do equipamento para seu acesso. . chaves de segurança “de bateria nos lados sujo e limpo. .
Compressor de ar compatível para o funcionamento adequado das máquinas. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados
nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do
fabricante seja maior prevalece a que _ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E
SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
LOGISTICOS

Sim Sim 5 R$ 165.000,0000 R$ 825.000,0000 16/07/2019
16:42:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SUZUKI-60 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial Capacidade de 60 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 – Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção ancorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo ancorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Não Não 5 R$ 173.400,0000 R$ 867.000,0000 16/07/2019
16:14:42

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS 
Modelo / Versão: LEH-60FA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA. VERIFICAR ITEM 2.5 DO EDITAL Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 200.000,0000 R$ 1.000.000,0000 25/07/2019
17:40:40

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RUFINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora extratora industrial. Capacidade de 70 kg. de roupas secas por carga.
Estrutura: Carenagens frontal e traseira (áreas suja e limpa) e todas as partes internas da estrutura que tem contato com a água de
lavagem das roupas são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 Liga 18/8. As bases (chassis) carenagens laterais e estruturas de
transmissão e suporte de suspensão são fabricadas em aço carbono SAE 1020, com o chassis jateado e metalizado em alumínio e
com pintura final em epóxi, conferindo superior proteção anticorrosiva. Os demais componentes em aço carbono recebem pintura de
fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi. (demais especificações, conforme item 01) (cota especial reservada às entidades
preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24
meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 173.400,0000 54.177.886/0001-72 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 165.000,0000 22.566.110/0001-58 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 160.000,0000 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 20.853.918/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.900,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.899,0000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.890,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 151.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 140.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 138.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:22:05:367
R$ 137.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:23:00:403
R$ 136.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:23:30:750
R$ 135.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:24:11:080
R$ 134.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:27:24:593
R$ 133.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:27:49:753
R$ 133.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:36:17:353
R$ 132.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:37:30:920
R$ 151.889,9900 20.853.918/0001-90 26/07/2019 09:39:11:750
R$ 131.999,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:39:45:990
R$ 131.444,2300 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:40:01:617
R$ 131.910,9800 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:02:320
R$ 131.443,2300 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:07:153
R$ 131.990,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:40:15:410
R$ 131.333,8300 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:22:450
R$ 131.333,8200 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:27:313
R$ 131.332,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:40:38:230
R$ 131.223,2300 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:42:577
R$ 130.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:40:46:863
R$ 130.944,4400 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:40:48:550
R$ 129.999,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:49:960
R$ 129.800,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:40:59:720
R$ 129.681,1700 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:03:143
R$ 129.681,1600 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:41:10:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:21:13 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
09:41:14 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:42:56 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
12:42:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF:
23.291.920/0001-01.

Recusa 06/08/2019
15:23:27

Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, pelo melhor lance
de R$ 129.681,1600. Motivo: O produto ofertado para o item 6 não atende as especificações porque não apresenta
três níveis de água (baixa, média e alta), não consta compressor no catálogo, não consta colchões de ar alimentado
por sistema pneumático. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Cancelado na
aceitação

08/08/2019
14:07:37

Item cancelado na aceitação. Motivo: Preço ofertado para o item 6 (cota reservada) é superior ao preço ofertado para
o mesmo produto ofertado para o item 1 (participação geral). Item fracassado de acordo com o item 6.6 do edital,
com o Artigo 1º da Lei nº 5.525/2015 e artigo 1º 39.453/2018

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:20:50

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este
que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública

Intenção de
Recurso
Recusada

08/08/2019
14:45:11

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recursos não preenche o requisito de admissibilidade porque não
possui os pressupostos recursais do interesse, motivação e adequação. Não há também a indicação de qual item do
edital, deixou de ser observado pelo Pregoeiro. Rejeitada conforme Acórdão TCU 1.440/2007-P, Juízo de
Admissibilidade conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU
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Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.294.988/0001-77 08/08/2019 14:20 08/08/2019 14:45 Recusado
Motivo Intenção:Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o
cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.
Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos
termos do Acórdão 339/2010 do TCU.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recursos não preenche o requisito de admissibilidade porque não possui os
pressupostos recursais do interesse, motivação e adequação. Não há também a indicação de qual item do edital, deixou de
ser observado pelo Pregoeiro. Rejeitada conforme Acórdão TCU 1.440/2007-P, Juízo de Admissibilidade conforme prescreve
o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU

 
Item: 7 - MÁQUINA LAVADORA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
27.868.692/0001-40 LAUNDRY TECH

EQUIPAMENTOS PARA
LAVANDERIAS INDUSTRIAIS

Sim Sim 5 R$ 48.000,0000 R$ 240.000,0000 18/07/2019
10:33:39

Marca: WASH LAV 
Fabricante: WASH LAV 
Modelo / Versão: ISF 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e acabamento em
pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de
fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo provido de pás
levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido
em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de
resistências elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato
digitais, indicação sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras
geral e de aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela
metálica, dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização:
transmissão através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV,
com duto de saída. Os equipamentos serão entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Garantia: 24 meses

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA

Não Não 5 R$ 51.000,0000 R$ 255.000,0000 19/07/2019
08:44:00

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: SR-60/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. SR-60/2019 MARCA: MALTEC

30.747.982/0001-40 D C DE ALMEIDA - MAQUINAS Sim Sim 5 R$ 51.000,0000 R$ 255.000,0000 25/07/2019
19:15:13

Marca: TECNOMAK 
Fabricante: TECNOMAK 
Modelo / Versão: SRETCM600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO
EDITAL

25.232.234/0001-95 EP INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 51.500,0000 R$ 257.500,0000 25/07/2019
11:43:25

Marca: GUARA 
Fabricante: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 
Modelo / Versão: S 60 E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador rotativo frontal, sua estrutura montada em chapas e perfis em aço carbono
SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e com acabamento de pintura em epoxi - Equipamento dentro na norma NR12. -
Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas, confeccionada em aço
inoxidavel - Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas “embolem” durante
seu funcionamento, com 48% perfurados simetricamente, com furos de 8 mm - Porta frontal com amplo visor de vidro. - Exaustor
centrífugo de alto rendimento, independente do acionamento da transmissão aumentando a produtividade de secagem, com potencia
do motor de 0,75 cv - Sistema de transmissão com motorredutor, reduzindo drasticamente manutenção. - Montado com gaveta
coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio. - Painel de comando digital e completo, com funcionamento
automático, com controle da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo de secagem. - Inversor de frequência evitando
arranques bruscos durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil do equipamento e reduzindo consumo moderado de energia
elétrica. - Contém painel frontal com alarme sonoro indicador de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que desliga o motor em
caso de abertura da mesma, botão de parada de emergencia - Equipamento totalmente fechado, robusto, com manutenção facilitada
e com total segurança ao operador *Potência do motor: 1,5 CV (0,75 kW). *Potência das resistências: 33 KW. *Trifásica 220 ou 380 v
- 60 Hz Estamos de acordo com o edital e seus anexos

09.588.066/0001-19 INEQUIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 5 R$ 51.900,0000 R$ 259.500,0000 25/07/2019
10:43:45

Marca: Inequil 
Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda 
Modelo / Versão: sec60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Tipo
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gabinete, próprio para secagem, pré-secagem ou acondicionamento, reduzindo a umidade dos materiais ao nível ambiente com
resfriamento automático. Fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção.
TAMBOR INTERNO: Fabricado em chapa de aço inox perfurado simetricamente sendo os furos estampados. Batedeiras contínuas, sem
soldas, rebites ou perfurações, garantindo perfeita estruturação ao conjunto evitando ainda possíveis danos aos materiais secados.
Fundo de sustentação construído em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura de proteção. ESTRUTURA: Gabinete e
cesto externo, base estrutural e painéis frontais, fabricados em chapas e perfis de aço com tratamento antiferruginoso e tinta epóxi.
Gaveta com amplo filtro de ar para retenção de partículas de tecido. Ampla porta de acesso dotado de visor em acrílico reforçado.
ACIONAMENTO: Por meio de motor elétrico de indução trifásica, rotor de gaiola totalmente fechada, com ventilação forçada, grau de
proteção IP 55 e isolação classe “H” (180o C) de alto rendimento. TRANSMISSÃO: Transmissão direta por meio de polias e correias
em "V" micro dentada reduzindo atrito de rolamento no mancal do motor elétrico e no mancal do tambor interno. Eixo construído em
aço, usinado e retificado, apoiado em mancal, de rolamentos e lubrificados através de graxeiras. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A
secagem das peças é feita por meio de circulação forçada de ar quente, obtida através de exaustor centrífugos de alta capacidade de
vazão, acionado por motor elétrico. Tela de filtragem do ar localizado na parte inferior frontal do equipamento de forma a facilitar a
limpeza e evitar a dissipação de felpas ao meio ambiente. Flange para instalação de canalização de condução do ar saturado ao
exterior localizado na parte inferior traseira do equipamento. SISTEMA DE AQUECIMENTO: Câmara de aquecimento do ar circulante,
localizada na parte superior do equipamento, formada por resistências elétricas, bateria com queimadores a gás ou serpentina de
tubos de cobre com aletas de alumínio nas maquinas com aquecimento a vapor, conforme o modelo, que garante o rendimento
máximo na transferência de calor. PAINEL DE COMANDO PADRÃO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de
comando. Chave energizadora. Tempo programável através de “temporizador digital”. Temperatura programável através de
“termômetro digital com visor”, temporizador de resfriamento final de ciclo. Lâmpadas indicadoras de operação. Micro swich que
impede o funcionamento do equipamento quando a porta do cesto estiver aberta ou a proteção de correias e polias em manutenção.
Alarme com acionamento automático no final das operações. Marca Inequil Modelo Sec 60 Os equipamentos será entregue e
instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Os Equipamentos tem a garantia de 24 meses

12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI BAGAO
SILVA

Sim Sim 5 R$ 51.900,0000 R$ 259.500,0000 25/07/2019
19:12:48

Marca: MAFRAN LAV 
Fabricante: MAFRAN LAV 
Modelo / Versão: SRETCM600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO
EDITAL

11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA Sim Sim 5 R$ 51.917,0000 R$ 259.585,0000 25/07/2019
09:28:38

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT 
Modelo / Versão: MEC/SDE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos
deveram ser entregues e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato.

31.904.242/0001-33 NATALIA ZANETI SAMPAIO
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 51.917,2000 R$ 259.586,0000 16/07/2019
10:01:26

Marca: MAMUTE 
Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal - Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
“de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos serão
entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja
maior prevalece a que tiver maior cobertura.

20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO,
GERENCIAMENTO E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 51.917,5000 R$ 259.587,5000 16/07/2019
17:12:32

Marca: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Fabricante: MAMUTE TECNOLÓGICA 
Modelo / Versão: SE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota&#1048991;vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas
Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an&#1048991;corrosiva e
acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente,
com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo
provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de
diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota
especial reservada às en

22.206.490/0001-10 C. MARQUES - FABRICACAO,
INSTALACAO E MANUTENCAO
DE MAQ

Sim Sim 5 R$ 51.917,5000 R$ 259.587,5000 25/07/2019
15:54:23

Marca: AUTOMAK 
Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO 
Modelo / Versão: ATKSE600 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
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furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências elétricas tubulares de aço
inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação sonora de fim de processo
de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de aquecimento, chave de segurança
"de bater". Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica, dotada de relé de contato fim de
curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão através de motor trifásico de no
mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de saída. Os equipamentos
deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos terão Garantia de
24 meses.

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim 5 R$ 51.917,5000 R$ 259.587,5000 25/07/2019
17:19:57

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: SRE 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rota#vo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo an#corrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota#vo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garan3a : Os Equipamentos deverão ter Garan3a de 24 meses, caso a garan3a do fabricante
seja maior prevalece a que 3ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES
PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO
CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias. Marca/Fabricante: ALIANÇA - Modelo: SRE 60.

19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS PARA
LAVANDERIA LTDA

Sim Sim 5 R$ 51.917,5000 R$ 259.587,5000 25/07/2019
17:26:05

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: SRE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal MARCA E FABRICANTE: Aliança; MODELO: SRE60.
Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura: gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com
pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi; Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em
vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto
interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em furação em pelo menos 48% de sua superHcie, com furos de 8 a 9
mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02)
(cota especial reservada às en3dades preferenciais - microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os
Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.
DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO
EDITAL PRAZO DE ENTREGA: até 120 (cento e vinte) dias corridos VIGÊNCIA DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias.

00.942.435/0001-55 HOSPITALAV DO BRASIL
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 51.917,5000 R$ 259.587,5000 26/07/2019
08:39:14

Marca: BIMAK 
Fabricante: BIMAK 
Modelo / Versão: ATK60E/2019 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

21.034.428/0001-25 DINAMICA DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim Sim 5 R$ 60.000,0000 R$ 300.000,0000 17/07/2019
08:31:53

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rota&#1048991;vo provido de pás levantadoras de
roupas em furação em pelo menos 48% de sua super&#1048880;cie, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE
1020 galvanizado ou aço inoxidável AISI 430. Aquecimento: através de módulo de aquecimento provido de conjunto de resistências
elétricas tubulares de aço inoxidável ou similar; Painel de comando: frontal, dotado de temporizador e termostato digitais, indicação
sonora de fim de processo de secagem, indicação luminosa de máquina em funcionamento, chaves comutadoras geral e de
aquecimento, chave de segurança “de bater”. Gaveta coletora de felpas: produzida com paredes laterais e fundo em tela metálica,
dotada de relé de contato fim de curso elétrico, que desliga o equipamento se acionada sua abertura. Motorização: transmissão
através de motor trifásico de no mínimo 1,5 CV. Exaustão: Ventoinha provida de motor exclusivo de no mínimo 0,75 CV, com duto de
saída. Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os
Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante seja maior prevalece a que ver maior cobertura.

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LOGISTICOS

Sim Sim 5 R$ 65.000,0000 R$ 325.000,0000 16/07/2019
16:42:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SUZUKI- 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotavo Frontal Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo ancorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotavo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua supercie, com furos de 8 a 9mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430.(demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às endades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia : Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que ver maior cobertura. DESTINADO A COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS ENTIDADES
PREFERENCIAIS, CONFORME ITEM 2.5 DO EDITAL.

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Não Não 5 R$ 68.707,0000 R$ 343.535,0000 16/07/2019
16:16:43

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE EQUIPAMENTOS 
Modelo / Versão: 68707. 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - VERIFICAR O ITEM 2.5 DO
EDITAL Validade da proposta 60 (sessenta) dias

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 150.000,0000 R$ 750.000,0000 25/07/2019
17:40:40

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RUFINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Secador Rotativo Frontal. Aquecimento elétrico - capacidade 60 kg roupas. Estrutura:
gabinete montado em chapas e perfis de aço carbono SAE 1020, com pintura de fundo anticorrosiva e acabamento em pintura epóxi;
Porta do gabinete: estampada em aço carbono e dotada de visor em vidro temperado transparente, com sistema de fechamento com
travamento elétrico em conformidade com a Norma NR-12. Cesto interno: cesto rotativo provido de pás levantadoras de roupas em
furação em pelo menos 48% de sua superfície, com furos de 8 a 9 mm de diâmetro, produzido em aço SAE 1020 galvanizado ou aço
inoxidável AISI 430. (demais especificações, conforme item 02) (cota especial reservada às entidades preferenciais - microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais). Os equipamentos deveram ser entregue e instalados nos locais
indicados pelo executor do contrato. Da garantia: Os Equipamentos deverão ter Garantia de 24 meses, caso a garantia do fabricante
seja maior prevalece a que tiver maior cobertura.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 68.707,0000 54.177.886/0001-72 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 65.000,0000 22.566.110/0001-58 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 60.000,0000 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 20.853.918/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,5000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,2000 31.904.242/0001-33 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.917,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.900,0000 12.807.382/0001-49 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.900,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.500,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 51.000,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 48.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:00:31:943
R$ 46.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:22:18:197
R$ 46.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:22:30:370
R$ 45.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:23:38:267
R$ 42.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:24:24:020
R$ 41.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:25:25:023
R$ 38.000,0000 05.731.915/0001-90 26/07/2019 09:26:59:827
R$ 37.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:27:20:733
R$ 35.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:28:16:833
R$ 34.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:28:37:490
R$ 34.500,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:29:46:103
R$ 50.900,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:32:51:273
R$ 34.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:36:31:230
R$ 33.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:37:21:903
R$ 32.949,6100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:02:540
R$ 50.899,9900 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:13:080
R$ 32.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:40:14:440
R$ 31.853,4700 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:24:060
R$ 50.000,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:40:24:480
R$ 31.000,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:40:36:447
R$ 30.879,2200 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:40:44:110
R$ 50.899,9800 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:40:46:830
R$ 30.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:40:56:090
R$ 29.900,3100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:04:693
R$ 29.800,0000 00.942.435/0001-55 26/07/2019 09:41:11:387
R$ 42.200,0000 23.291.920/0001-01 26/07/2019 09:41:22:333
R$ 29.663,6100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:24:773
R$ 30.800,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:41:41:853
R$ 38.500,0000 22.206.490/0001-10 26/07/2019 09:41:43:167
R$ 29.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:41:45:137
R$ 28.937,2000 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:41:49:720
R$ 28.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:42:02:090
R$ 29.600,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:42:07:770
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R$ 27.869,5900 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:42:10:600
R$ 31.440,0000 12.807.382/0001-49 26/07/2019 09:42:18:590
R$ 27.000,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:42:18:590
R$ 37.998,8700 18.527.195/0001-98 26/07/2019 09:42:24:880
R$ 26.943,6100 19.294.988/0001-77 26/07/2019 09:42:33:370
R$ 27.600,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:42:37:703
R$ 25.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:42:40:410
R$ 24.000,0000 27.868.692/0001-40 26/07/2019 09:43:15:193
R$ 23.900,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:43:33:320
R$ 23.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:43:41:670
R$ 22.900,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:44:10:510
R$ 39.000,0000 11.016.635/0001-01 26/07/2019 09:44:40:447
R$ 22.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:44:49:323
R$ 21.900,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:45:24:010
R$ 21.800,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:47:29:480
R$ 21.799,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:48:16:157
R$ 21.750,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:48:23:253
R$ 21.749,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:49:31:090
R$ 21.748,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:49:38:280
R$ 21.747,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:50:44:530
R$ 21.740,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:51:07:487
R$ 21.739,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:51:57:840
R$ 21.730,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:52:24:110
R$ 21.720,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:53:15:523
R$ 21.700,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:53:22:650
R$ 21.699,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:54:29:647
R$ 21.650,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:54:38:757
R$ 21.649,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:55:43:097
R$ 21.600,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:55:49:847
R$ 51.917,1900 21.034.428/0001-25 26/07/2019 09:56:24:943
R$ 21.599,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:56:57:243
R$ 21.550,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:57:20:107
R$ 21.549,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:58:08:050
R$ 21.500,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:58:13:987
R$ 21.499,0000 25.232.234/0001-95 26/07/2019 09:58:38:710
R$ 21.000,0000 09.588.066/0001-19 26/07/2019 09:59:17:323
R$ 20.900,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 09:59:49:687
R$ 20.899,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:00:01:047
R$ 20.850,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:00:14:797
R$ 20.849,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:01:14:850
R$ 20.840,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:01:29:447
R$ 20.839,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:02:32:200
R$ 20.800,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:02:43:653
R$ 20.838,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:03:45:643
R$ 20.799,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:04:07:757
R$ 20.750,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:04:35:617
R$ 20.749,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:05:17:043
R$ 20.700,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:05:24:450
R$ 20.699,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:06:28:440
R$ 20.650,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:06:37:770
R$ 20.649,9900 25.232.234/0001-95 26/07/2019 10:07:39:523
R$ 20.600,0000 30.747.982/0001-40 26/07/2019 10:07:47:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:21:18 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:39:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:40:06.

Encerrado 26/07/2019
10:08:07 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:43:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
12:43:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF:
30.747.982/0001-40.

Abertura do 26/07/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40.
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prazo de
Convocação -
Anexo

15:33:22

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:55:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF:
30.747.982/0001-40.

Recusa 06/08/2019
15:25:32

Recusa da proposta. Fornecedor: D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, pelo melhor lance
de R$ 20.600,0000. Motivo: As informações na Proposta de Preços e no folder enviado do produto ofertado para o
item 7 não foram suficientes para confirmar se atendem às especificações mínimas. Proposta desclassificada de
acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
15:30:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.232.234/0001-95.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/08/2019
17:33:50

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95.

Recusa 07/08/2019
09:02:19

Recusa da proposta. Fornecedor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-95,
pelo melhor lance de R$ 20.649,9900. Motivo: Empresa não encaminhou os documentos de habilitação e a proposta
de preços. Inabilitada de acordo com o item 7.9 do edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
09:02:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

07/08/2019
09:23:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19.

Aceite 07/08/2019
11:07:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000.

Habilitado 08/08/2019
14:07:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19

Registro
Intenção de
Recurso

08/08/2019
14:20:13

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este
que assegura a todo o cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública

Intenção de
Recurso
Aceita

08/08/2019
14:47:00

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19294988000177. Motivo: Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade,
legitimidade, motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação
entre os motivos externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que,
diante do acréscimo de novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

19.294.988/0001-77 08/08/2019 14:20 08/08/2019 14:47 Aceito
Motivo Intenção:Com fundamento na Constituição da República, art. 5º, XXXIV, dispositivo este que assegura a todo o
cidadão o direito de petição aos órgãos da administração pública e no Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.
Impetramos intenção recursal contra a decisão do pregoeiro, MOTIVO: não cumprimento total dos requisitos de habilitação
e divergências técnicas do equipamento ofertado, demais argumentos conforme peça recursal posterior. Nos termos do
Acórdão 339/2010 do TCU.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso preenche os requisitos da sucumbência, tempestividade, legitimidade,
motivação e regularidade formal, por esta razão será aceita. Alerta-se à interessada quanto à vinculação entre os motivos
externados na intenção de recurso e a matéria a ser alegada nas razões recursais, de modo que, diante do acréscimo de
novos motivos, não será conhecida a matéria não agitada na intenção recursal

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/07/2019
09:00:46

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 26/07/2019
09:00:51

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2019-SSPDF.

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:08

Atenção para os seguintes avisos:

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:16

Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos ITENS deverão
enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o preço final,

elaborada conforme item 5.5, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”; juntamente com a documentação de
habilitação, conforme item 7.2. e seus subitens.

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:22

Com relação a documentação de habilitação para o item 7.2.5, inciso I e 7.3 serão aceitas as
declarações já inseridas no sistema.

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:29

Todas as licitantes devem se atentar com relação a documentação de habilitação exigida nos itens
5.5, alínea “f” e 7 do edital

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:34

f) Declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada,
ou qualquer outro meio de prova que ateste que comprove que a licitante tem condições de adotar
práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, estabelecidas no art. 8º e seus

incisos e alíneas, da Lei Distrital nº 4.770/2012.
Pregoeiro 26/07/2019

09:01:40
A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”,

algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento dentro de sua
validade a fim de comprovar a sua regularidade, conforme item 7.6.

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:45

Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto, sugiro que só
prossigam no certame se realmente estiverem em condições de classificarem suas propostas, serem



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 35/39

habilitadas e estiverem em condições de entregarem os produtos de acordo com as exigências do
edital.

Pregoeiro 26/07/2019
09:02:19

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA COM
O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS NO ANEXO DO

SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM
CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO MENOR PREÇO.

Pregoeiro 26/07/2019
09:03:35

Se necessário, a convocada poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que esteja dentro
do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto para a solicitação, a empresa deverá fazer contato

no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do chat.
Pregoeiro 26/07/2019

09:03:42
Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas por e-mail.

Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem convocados.
Pregoeiro 26/07/2019

09:03:47
O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de total e

exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item 5.2 do edital.

Pregoeiro 26/07/2019
09:20:26

Os itens 5 e 7 referem-se às cotas reservadas dos itens 1 e 2, portanto a disputa é exclusiva para as
entidades preferenciais

Pregoeiro 26/07/2019
09:23:13

De acordo com o item 2.5.2.2. do edital, será inabilitada a empresa que, uma vez não enquadrada
como beneficiária do tratamento diferenciado, oferecer proposta utilizando-se da condição de

entidade preferencial para a cota reservada, em atendimento ao art. 26, § 5º da Lei nº 4.611/2011.
Sistema 26/07/2019

09:39:06
O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 está(ão) em iminência até 09:40 de 26/07/2019, após isso

entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema 26/07/2019

10:08:16
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.

Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 26/07/2019

10:15:15
Senhores Licitantes, permaneçam conectados e atentos às mensagens do chat. Em instantes vamos

solicitar o encaminhamento da documentação de habilitação técnica e da proposta de preços ajustada
ao lance, acompanhada de prospectos

Pregoeiro 26/07/2019
10:17:08

De acordo com o item 6.13 o Pregoeiro encaminhará contrapropostas, especialmente para os itens 1,
2, 6 e 7.

Pregoeiro 26/07/2019
10:39:20

Senhores Licitantes, convoco para enviar os documentos de habilitação relacionados no item 7 do
edital, inclusive o atestado de capacidade técnica, bem como a proposta de preços ajustada ao lance,

assinada pelo Representante Legal da empresa, e prospecto dos produtos.
Pregoeiro 26/07/2019

10:40:50
Faremos a análise de todos os documentos e, estando os equipamentos dos itens 1, 2, 6 e 7 de

acordo com as especificações técnicas exigidas, o Pregoeiro encaminhará contraproposta de preços.
Sistema 26/07/2019

10:41:19
Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-

95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 26/07/2019

10:41:25
Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 26/07/2019

10:41:35
Senhor fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.592.183/0001-87,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema 26/07/2019

10:41:44
Senhor fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 4.
Sistema 26/07/2019

10:41:50
Senhor fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 5.
Sistema 26/07/2019

10:42:56
Senhor fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 6.
Sistema 26/07/2019

10:43:03
Senhor fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro 26/07/2019

10:45:33
Senhores Licitantes, a convocação para envio dos documentos já foi realizada. O prazo de envio é de

duas horas. Será descontado o horário de almoço, desta forma o prazo encerrará às 14:44.
Sistema 26/07/2019

10:49:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:

23.592.183/0001-87, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema 26/07/2019

11:45:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICENTE XISTO CUPERTINO, CNPJ/CPF: 10.417.394/0001-31, enviou

o anexo para o ítem 5.
Sistema 26/07/2019

12:42:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 23.291.920/0001-01,

enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema 26/07/2019

12:43:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40,

enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema 26/07/2019

13:19:11
Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema 26/07/2019

14:09:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, enviou o anexo

para o ítem 4.
Sistema 26/07/2019

15:07:37
Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-

95, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 26/07/2019

15:09:46
Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2019

15:11:25
Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo

Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos
do produto ofertado para o item 1

Pregoeiro 26/07/2019
15:11:46

Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo é de duas horas, vence às 15:11

09.588.066/0001-19 26/07/2019
15:18:15

Boa Tarde Sr. pregoeiro, estamos separando os documentos, duas horas então nosso prazo é 17:11
correto? Infelizmente nosso melhor preço é o que ofertamos.

Pregoeiro 26/07/2019
15:22:45

Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sim. Seu prazo é até as 17:11

Pregoeiro 26/07/2019
15:33:08

Para D C DE ALMEIDA - MAQUINAS - Senhor Licitante, com a finalidade de validação do Atestado de
Capacidade Técnica, solicito enviar a(s) Nota(s) Fiscal(is) de emissão dessa empresa em favor da

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME. Prazo até as 17:32
Sistema 26/07/2019

15:33:22
Senhor fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 7.
Sistema 26/07/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
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15:45:16 09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 26/07/2019

15:55:24
Senhor Pregoeiro, o fornecedor D C DE ALMEIDA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 30.747.982/0001-40,

enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro 26/07/2019

16:24:54
Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para a análise dos documentos de habilitação e

retornaremos na quinta-feira dia 1º/08/2019 às 10 horas. Solicito que estejam conectados nesse dia
a partir das 10 horas.

Pregoeiro 26/07/2019
16:25:00

A sessão está suspensa

Pregoeiro 26/07/2019
16:25:31

Retornaremos na quinta-feira, dia 1º/08/2019 às 10 horas.

Pregoeiro 26/07/2019
16:25:36

Boa tarde!

Pregoeiro 01/08/2019
10:03:12

Bom dia Srs Licitantes, a sessão está reaberta!

Pregoeiro 01/08/2019
10:06:06

Face à indisponibilidade no Sistema Eletrônico de Informações nos dias 29 e 30/07 que inviabilizou a
análise da documentação referente a este Pregão, suspendo novamente a sessão e agendo o retorno
para as 15 horas do dia 06/08/2019. Por gentileza estejam conectados a partir nesse dia e horário e

atentos às mensagens no chat.
Pregoeiro 01/08/2019

10:06:22
A sessão está suspensa! Bom dia!

Pregoeiro 06/08/2019
15:03:33

Boa tarde! A sessão está reaberta!

Pregoeiro 06/08/2019
15:03:48

Necessário algumas diligências que as faremos a partir de agora.

Pregoeiro 06/08/2019
15:05:03

Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, no item 1 é exigido um
equipamento acompanhado de compressor de ar, mas não localizamos essa informação em sua

proposta de preços. A máquina lavadora extratora industrial ofertada é acompanhada de compressor
de ar?

09.588.066/0001-19 06/08/2019
15:10:17

boa tarde , sim . Nossos esquipamentos serão fornecidos conforme edital, as lavadoras extratoras
serão acompanhadas de compressor de ar .

Pregoeiro 06/08/2019
15:12:14

Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Por gentileza, altere sua proposta de preços
para incluir a informação de que a lavadora será entregue com o compressor de ar

Sistema 06/08/2019
15:12:28

Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

09.588.066/0001-19 06/08/2019
15:18:00

ok, item 01 alterado a proposta , onde envio o anexo da proposta item 01

Pregoeiro 06/08/2019
15:19:16

O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas
mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Pregoeiro 06/08/2019
15:23:19

O produto ofertado para o item 6 não atende as especificações porque não apresenta três níveis de
água (baixa, média e alta), não consta compressor no catálogo, não consta colchões de ar alimentado

por sistema pneumático. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital
Pregoeiro 06/08/2019

15:25:11
As informações na Proposta de Preços e no folder enviado do produto ofertado para o item 7 não

foram suficientes para confirmar se atendem às especificações mínimas. Proposta desclassificada de
acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Pregoeiro 06/08/2019
15:27:13

De acordo com o item 6.18 do edital examinarei as demais ofertas para os itens 4, 6 e 7 até obter
proposta que atenda às especificações.

Pregoeiro 06/08/2019
15:29:44

Em virtude da diferença do preço ofertado para o item 6, somente será aceito o mesmo preço
ofertado para o item 1. Desta forma, farei a contraproposta de acordo com o item 6.13 do edital

Sistema 06/08/2019
15:30:09

Senhor fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
32.991.854/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema 06/08/2019
15:30:46

Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-
95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 06/08/2019
15:31:12

Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, estão
conectados?

19.294.988/0001-77 06/08/2019
15:32:16

Boa tarde Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 06/08/2019
15:35:16

Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, essa
empresa é atualmente a detentora do menor preço para o item 6 no entanto o preço é muito superior

ao ofertado para o item 1 que possui as mesmas especificações. Pergunto: seu produto atende às
especificações do item 6? Será entregue com compressor de ar? Os Srs. aceitam negociar o preço

unitário para R$ 70.000,00?
19.294.988/0001-77 06/08/2019

15:36:53
Um momento.

Sistema 06/08/2019
15:39:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 2.

19.294.988/0001-77 06/08/2019
15:58:07

Mais um momento estamos verificando.

19.294.988/0001-77 06/08/2019
16:07:45

Sr. Pregoeiro, o equipamento ofertado para o item 6 atende plenamente ao solicitação na descrição
do edital.

19.294.988/0001-77 06/08/2019
16:08:01

Compressor incluso.

19.294.988/0001-77 06/08/2019
16:09:04

Para o item 6 a nossa melhor proposta é de R$ 115.000,00

Pregoeiro 06/08/2019
16:26:18

Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Senhores Licitantes, não
aceitarei o seu preço. Muito obrigado!

19.294.988/0001-77 06/08/2019
16:30:38

Sr. Pregoeiro ofertamos o valor dentro do estimado desta Instituição, bem como todas as exigências
que devem ser cumpridas como: garantia 24 meses, vários locais de entrega.

Pregoeiro 06/08/2019
16:34:54

Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Entendo, mas não posso
aceitar preços tão discrepantes.

Pregoeiro 06/08/2019
17:32:28

Retornaremos com a sessão às 9 horas de amanhã (07/08/2019). Boa noite!
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Sistema 06/08/2019
17:33:21

Senhor fornecedor ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
32.991.854/0001-73, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 06/08/2019
17:33:50

Senhor fornecedor EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.232.234/0001-
95, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 07/08/2019
08:59:53

Bom dia! A sessão está reaberta!

Pregoeiro 07/08/2019
09:02:27

Para INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo

Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos
do produto ofertado para o item 7

Sistema 07/08/2019
09:02:36

Senhor fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.588.066/0001-19,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 07/08/2019
09:03:33

Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação
e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa,
se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item

4
Sistema 07/08/2019

09:23:19
Senhor Pregoeiro, o fornecedor INEQUIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

09.588.066/0001-19, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema 07/08/2019

09:46:32
Senhor fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 4.
21.559.804/0001-03 07/08/2019

11:11:14
Ciente,

Sistema 07/08/2019
11:38:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, enviou
o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro 07/08/2019
13:03:44

Senhores Licitantes, estamos analisando os documentos enviados pela GERBRA COMERCIO EIRELI.
Permaneçam conectados e atentos às mensagens no chat

Pregoeiro 07/08/2019
15:12:45

O produto ofertado para o item 4 não atende as especificações porque não possui as medidas
mínimas exigidas. Proposta desclassificada de acordo com o item 6.3 c/c 6.21 do edital

Pregoeiro 07/08/2019
15:16:00

Para COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos
documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo

Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos
do produto ofertado para o item 4

Pregoeiro 07/08/2019
15:17:14

Para COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - Solicito que confirme se as medidas de
seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o

produto não será aceito.
Sistema 07/08/2019

15:17:19
Senhor fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:

32.126.212/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
32.126.212/0001-06 07/08/2019

15:24:07
Senhor pregoeiro solicito que aguarde o tempo necessário para verificar as medidas junto ao

fornecedor
32.126.212/0001-06 07/08/2019

15:51:00
Informo que o produto ofertado tem as medidas idênticas com as medidas da empresa RENATO

FONTANA., peço desculpas pela demora na resposta.
Sistema 07/08/2019

16:02:02
Senhor fornecedor COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:

32.126.212/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 07/08/2019

16:02:52
De acordo com a informação da empresa COMERCIAL RICA, o produto ofertado possui as mesmas

medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.
Pregoeiro 07/08/2019

16:03:29
Para METALURGICA RONFAMI LTDA - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de

habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da
empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado

para o item 4
Pregoeiro 07/08/2019

16:03:47
Para METALURGICA RONFAMI LTDA - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual
àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será

aceito.
Sistema 07/08/2019

16:03:47
Senhor fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 4.
50.905.116/0001-48 07/08/2019

16:08:38
confirmo que as medidas são as mesmas.

Pregoeiro 07/08/2019
16:27:48

De acordo com a informação da empresa METALURGICA RONFAMI, o produto ofertado para o item 4
possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.

Sistema 07/08/2019
16:27:57

Senhor fornecedor METALURGICA RONFAMI LTDA, CNPJ/CPF: 50.905.116/0001-48, o prazo para
envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 07/08/2019
16:28:55

Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação
e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa,
se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item

4
Pregoeiro 07/08/2019

16:29:12
Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele

ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema 07/08/2019

16:29:35
Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro 07/08/2019

17:57:10
Retornaremos com a sessão às 11 horas de amanhã (08/08/2019). Boa noite!

Sistema 07/08/2019
17:57:17

Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, o prazo para envio
de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 08/08/2019
11:00:32

Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Bom dia! A sessão está reaberta!

Pregoeiro 08/08/2019
11:00:49

Para MOVIMENTE BRASIL EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação
e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa,
se possível no preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item

4, até as 11:33 (Para completar o prazo de duas horas constante do item 7.1 do edital)
Sistema 08/08/2019

11:00:53
Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 4.
Sistema 08/08/2019

11:47:26
Senhor fornecedor MOVIMENTE BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 27.308.366/0001-89, o prazo para envio

de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
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Pregoeiro 08/08/2019
11:48:30

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Senhores Licitantes, solicito
o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance assinada

pelo Representante Legal da empresa, se possível no preço da primeira colocada, bem como os
prospectos do produto ofertado para o item 4

Pregoeiro 08/08/2019
11:48:36

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Solicito que confirme se as
medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a

mesma, o produto não será aceito.
Sistema 08/08/2019

11:48:43
Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF:

20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
20.425.201/0001-48 08/08/2019

12:02:48
sim e o mesmo produto ofertado pelo fornecedor RENATO FONTANA.

20.425.201/0001-48 08/08/2019
12:04:19

senda assim nosso produto não esta 100% dentro dos padroes exigidos .pedimos desculpas pelo
equivoco

Sistema 08/08/2019
12:06:23

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 08/08/2019
12:06:59

De acordo com a informação da empresa N.B DISTRIBUIDORA, o produto ofertado para o item 4
possui as mesmas medidas do produto ofertado por outra empresa, que não atendeu ao edital.

Pregoeiro 08/08/2019
12:07:20

Para ITACA EIRELI - Senhores Licitantes, solicito o envio dos documentos de habilitação e da proposta
de preços ajustada ao preço do lance assinada pelo Representante Legal da empresa, se possível no

preço da primeira colocada, bem como os prospectos do produto ofertado para o item 4
Pregoeiro 08/08/2019

12:07:27
Para ITACA EIRELI - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é igual àquele ofertado pela

empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será aceito.
Sistema 08/08/2019

12:07:30
Senhor fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, solicito o envio do anexo referente

ao ítem 4.
24.845.457/0001-65 08/08/2019

12:21:51
Boa Tarde Sr pregoeiro.

24.845.457/0001-65 08/08/2019
12:23:28

Sr Pregoeiro. Encaminhamos o catálogo do material cotado para administração estar verificando.

Sistema 08/08/2019
12:23:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, enviou o anexo para o
ítem 4.

Pregoeiro 08/08/2019
12:38:22

Para ITACA EIRELI - Produto ofertado não atende às especificações porque o comprimento do carro é
de 745 mm, a largura do carro é de 598mm, à altura do carro é de 1000mm, portanto inferiores às

exigências do edital
Pregoeiro 08/08/2019

12:39:07
Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Produto ofertado não atende às especificações porque

o comprimento do carro é de 745 mm, a largura do carro é de 598mm, à altura do carro é de
1000mm, portanto inferiores às exigências do edital

Pregoeiro 08/08/2019
12:39:16

Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito que confirme se as medidas de seu produto é
igual àquele ofertado pela empresa RENATO FONTANA. Se a medida for a mesma, o produto não será

aceito.
Sistema 08/08/2019

12:39:22
Senhor fornecedor MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.918.354/0001-24, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 4.
14.918.354/0001-24 08/08/2019

12:42:17
ola

14.918.354/0001-24 08/08/2019
12:49:15

Capacidade: 240L Medidas: 1060mm (altura) x 570mm (largura) x 720mm (profundidade).

14.918.354/0001-24 08/08/2019
12:50:01

Prezado, segue as medidas.

Pregoeiro 08/08/2019
13:00:43

Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Muito obrigado!

Pregoeiro 08/08/2019
13:01:01

Para MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - O produto ofertado não atende às especificações.

Sistema 08/08/2019
13:04:12

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 08/08/2019
14:01:03

Senhores Licitantes, o item 4 será fracassado porque os produtos ofertados não atenderam à
especificação. O item 6 também será fracassado de acordo com o item 6.6 do edital, com o Artigo 1º

da Lei nº 5.525/2015 e artigo 1º 39.453/2018, porque o preço ofertado é superior ao do mesmo
produto ofertado para o item 1 do certame.

Pregoeiro 08/08/2019
14:02:59

Declaro a empresa INEQUIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA provisoriamente vencedora dos
itens 1, 2 e 7 do certame.

Pregoeiro 08/08/2019
14:04:02

Declaro a empresa MULTICEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA provisoriamente vencedora do item
3 do certame.

Pregoeiro 08/08/2019
14:04:08

Declaro a empresa VICENTE XISTO CUPERTINO provisoriamente vencedora do item 5 do certame.

Pregoeiro 08/08/2019
14:04:22

Declaro fracassados os itens 4 e 6 do certame.

Pregoeiro 08/08/2019
14:04:39

Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE, alertando que o
juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda, conforme

prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU, sendo aceitas somente as intenções que
apresentarem motivação legal.

Sistema 08/08/2019
14:05:02

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 08/08/2019
14:08:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/08/2019 às 14:38:00.

Pregoeiro 08/08/2019
14:47:55

Senhores, há intenção de recursos para os itens 1, 2 e 7, desta forma atentem-se para os prazos
para apresentação das razões e das contrarrazões que estão informadas na Ata da Realização do

Pregão
Pregoeiro 08/08/2019

14:48:08
A sessão está encerrada! Boa tarde!!!
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 08/08/2019 14:05:02 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 08/08/2019 14:08:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/08/2019 às 14:38:00.

Data limite para registro de recurso: 12/08/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 15/08/2019.
Data limite para registro de decisão: 29/08/2019.

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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessão às 14:49 horas do dia 08 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

Voltar   

javascript:self.print()

