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Pregão Eletrônico

926654.602021 .9953 .4548 .9666977320

serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00060/2021

 
Às 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21/1541, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00060/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
e instalação de câmaras frias para atendimento do Almoxarifado Central do Sesc/PA. 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: Câmara frigorífica
Descrição Complementar: Câmara frigorífica, câmara frigorífica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 173.450,5300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 134.890,0000 .

Histórico
Item: 1 - Câmara frigorífica

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
17.410.111/0001-79 TATIANE DE

ALMEIDA
VILLEGA
REFRIGERACAO

Sim Sim 1 R$ 192.000,0000 R$ 192.000,0000 29/09/2021
17:27:10

Marca: NETO VILLEGA 
Fabricante: NETOVILLEGA 
Modelo / Versão: CAMARA FRIGORIFICA MODULAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara frigorífica, câmara frigorífica , conforme termo de referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.834.971/0001-37 ZERO GRAU
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Não Não 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 08/10/2021
14:18:11

Marca: ZERO GRAU 
Fabricante: ZERO GRAU 
Modelo / Versão: Camâra Fria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 (duas) câmaras frias de resfriamento e 1 (uma) câmara fria de
congelamento 1. Câmara fria de vegetais para resfriamento a temperatura média de 5º C, com as seguintes
características: a. Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de
paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou
espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS
de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser
elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr
e 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. 2.
Câmara fria de proteínas para congelamento a temperatura média de -18º C, com as seguintes características: a.
Dimensões do local disponível: 2,78 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em
painel frigorífico de EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de
acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão
ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá
ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser
utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. 3. Câmara fria de proteínas para resfriamento a
temperatura média de 5º C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20
(CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser
providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser
prevista utilização de piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou
espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá
ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados
equipamentos evaporadores e condensadores adequados 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.355.569/0001-35 HENRINOX
EQUIPAMENTOS
DISTRIBUIDORA

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 10/10/2021
23:42:00
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E SERVICOS
EIRELI
Marca: HENRINOX 
Fabricante: EOS/DANFOSS/MIPAL/ISOESTE 
Modelo / Versão: conjunto CMARAS FRIGORIFICAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmaras
frias para atendimento da Unidade Produtora de Refeições (UPR) do Sesc/PA. Serão 2 (duas) câmaras frias de
resfriamento e 1 (uma) câmara fria de congelamento, com os respectivos espaços disponíveis: 1. Câmara fria de
vegetais para resfriamento a temperatura média de 5º C, com as seguintes características: a. Dimensões do local
disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de
EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a
ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados
materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista
iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f.
Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. 2. Câmara fria de proteínas para
congelamento a temperatura média de -18º C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível:
2,78 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 200
mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser
elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação
interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos
evaporadores e condensadores adequados. 3. Câmara fria de proteínas para resfriamento a temperatura média de 5º
C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser
prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de
piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo
com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta
frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.040.177/0001-63 REFRISUL
CAMARAS
FRIGORIFICAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 255.000,0000 R$ 255.000,0000 11/10/2021
01:08:09

Marca: Refrisul 
Fabricante: Refrisul 
Modelo / Versão: Refrisul 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de câmaras frias para atendimento do
Almoxarifado Central do Sesc/PA. Serão 2 (duas) câmaras frias de congelamento (temperatura média de -18º C) e 1
(uma) câmara fria de resfriamento (temperatura média de 5º C), devidamente atendidas as exigências constantes do
edital e do termo de referência, conforme detalhamento constante da proposta anexada. 
Porte da empresa: ME/EPP

54.177.886/0001-72 COZIL
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 261.000,0000 R$ 261.000,0000 05/10/2021
14:50:33

Marca: COZIL 
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 
Modelo / Versão: FRIOCAM-ESP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 - Câmara fria para resfriamento a temperatura média de 5º C,
com as seguintes características: Dimensões internas aproximadas (considerando já o revestimento frigorífico):
3,50x2,50x2,80 (CxLxH); Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm.
Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado;
Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade
ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; Deverá ser prevista iluminação interna; Deverá ser
prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr; Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. Item 02 - Câmara fria para congelamento a temperatura média de -18º C, com as
seguintes características: Dimensões internas aproximadas (considerando já o revestimento frigorífico): 3,30 x 3,30
x 2,60 (CxLxH); Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 200 mm. Poderão
ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; Deverá
ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou
espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; Deverá ser prevista iluminação interna; Deverá ser
prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr; Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. Item 03 - Câmara fria para congelamento a temperatura média de -18º C, com as
seguintes características: Dimensões internas aproximadas (considerando já o revestimento frigorífico): 3,30 x 3,30
x 2,60 (CxLxH); Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 200 mm. Poderão
ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; Deverá
ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou
espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; Deverá ser prevista iluminação interna; Deverá ser
prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr; Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

39.542.220/0001-82 ENGEPOM
EQUIPAMENTOS
PARA
REFRIGERACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 290.000,0000 R$ 290.000,0000 08/10/2021
16:34:56

Marca: ENG 
Fabricante: ENG 
Modelo / Versão: CMF-R/CMF-C 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria de vegetais para resfriamento a temperatura média de 5º
C, com as seguintes características: a) Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b) Deverá ser
prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c) Deverá ser prevista utilização de
piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo
com o projeto a ser elaborado; d) Deverá ser prevista iluminação interna; e) Deverá ser prevista utilização de 1
porta frigorífica de correr f) Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. Câmara
fria de proteínas para congelamento a temperatura média de -18º C, com as seguintes características: a) Dimensões
do local disponível: 2,78 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b) Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel
frigorífico de EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo
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com o projeto a ser elaborado; c) Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser
providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d) Deverá ser
prevista iluminação interna; e) Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr f) Deverão ser utilizados
equipamentos evaporadores e condensadores adequados. Câmara fria de proteínas para resfriamento a temperatura
média de 5º C, com as seguintes características: a) Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b)
Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados
materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c) Deverá ser prevista
utilização de piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura
superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d) Deverá ser prevista iluminação interna; e).Deverá ser prevista
utilização de 1 porta frigorífica de correr; f) Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores
adequados. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.442.327/0001-30 RENATA VON
STEIN -
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 460.000,0000 R$ 460.000,0000 08/10/2021
17:50:39

Marca: VON STEIN 
Fabricante: VON STEIN 
Modelo / Versão: VSCF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fabricação e instalação de 03 câmaras frias conforme o edital deste
pregão e segue em anexo a descrição completa. totalmente de acordo com este edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.390.855/0001-34 REVINOX
COMERCIO E
INSTALACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 11/10/2021
08:19:55

Marca: REVINOX 
Fabricante: REVINOX 
Modelo / Versão: CFM/NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara fria de vegetais para resfriamento a temperatura média de 5º
C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser
prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de
piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo
com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta
frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. Câmara fria de proteínas para congelamento a temperatura média de -18º C, com as
seguintes características: a. Dimensões do local disponível: 2,78 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista
utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de
qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso
em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com
o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta
frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.486.214/0001-21 CPX COMERCIO
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 565.000,0000 R$ 565.000,0000 11/10/2021
08:47:12

Marca: GRUNOX 
Fabricante: GRUNOX 
Modelo / Versão: ESPECIAL (SOB MEDIDA) 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmaras
frias para atendimento da Unidade Produtora de Refeições (UPR) do Sesc/PA. Serão 2 (duas) câmaras frias de
resfriamento e 1 (uma) câmara fria de congelamento, com os respecitivos espaços disponíveis: 1. Câmara fria de
vegetais para resfriamento a temperatura média de 5º C, com as seguintes características: a. Dimensões do local
disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de
EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a
ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados
materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista
iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f.
Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e condensadores adequados. 2. Câmara fria de proteínas para
congelamento a temperatura média de -18º C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível:
2,78 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 200
mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser
elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de piso em chapa EPS de 200 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação
interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos
evaporadores e condensadores adequados. 3. Câmara fria de proteínas para resfriamento a temperatura média de 5º
C, com as seguintes características: a. Dimensões do local disponível: 2,71 x 3,24 x 3,20 (CxLxH); b. Deverá ser
prevista utilização de paredes e teto em painel frigorífico de EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais
de qualidade ou espessura superior de acordo com o projeto a ser elaborado; c. Deverá ser prevista utilização de
piso em chapa EPS de 100 mm. Poderão ser providenciados materiais de qualidade ou espessura superior de acordo
com o projeto a ser elaborado; d. Deverá ser prevista iluminação interna; e. Deverá ser prevista utilização de 1 porta
frigorífica de correr e 1 porta frigorífica de girar; f. Deverão ser utilizados equipamentos evaporadores e
condensadores adequados. 2.2. Local de prestação dos serviços: Avenida Senador Lemos, 2056, Bairro Telégrafo,
Belém/PA. Complemento: Fundos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 565.000,0000 08.486.214/0001-21 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 500.000,0000 24.390.855/0001-34 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 460.000,0000 11.442.327/0001-30 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 290.000,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 261.000,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 255.000,0000 13.040.177/0001-63 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 250.000,0000 18.355.569/0001-35 11/10/2021 09:00:00:507
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R$ 200.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 192.000,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:00:00:507
R$ 191.900,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:06:57:793
R$ 230.000,0000 18.355.569/0001-35 11/10/2021 09:07:20:710
R$ 182.300,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:07:58:057
R$ 182.200,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:08:05:413
R$ 191.790,0000 13.040.177/0001-63 11/10/2021 09:08:13:357
R$ 182.100,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:08:29:073
R$ 182.000,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:08:31:313
R$ 190.000,0000 18.355.569/0001-35 11/10/2021 09:08:36:217
R$ 181.900,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:08:50:117
R$ 181.800,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:08:52:573
R$ 181.700,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:08:913
R$ 181.500,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:09:970
R$ 181.400,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:09:13:143
R$ 181.300,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:14:140
R$ 181.200,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:09:16:913
R$ 185.000,0000 13.040.177/0001-63 11/10/2021 09:09:30:367
R$ 181.100,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:35:203
R$ 181.000,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:09:37:633
R$ 180.900,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:54:000
R$ 180.900,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:09:54:373
R$ 180.800,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:09:56:480
R$ 180.700,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:09:57:173
R$ 180.600,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:09:59:583
R$ 180.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:10:06:200
R$ 179.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:10:08:107
R$ 179.800,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:10:18:177
R$ 179.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:10:20:420
R$ 179.600,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:10:36:900
R$ 179.600,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:10:37:277
R$ 179.500,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:10:39:180
R$ 179.500,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:10:39:557
R$ 179.400,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:10:41:537
R$ 175.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:10:42:650
R$ 174.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:10:45:540
R$ 440.000,0000 08.486.214/0001-21 11/10/2021 09:10:54:463
R$ 170.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:10:59:870
R$ 174.800,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:11:00:263
R$ 169.900,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:11:01:150
R$ 169.800,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:11:03:710
R$ 169.700,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:11:20:090
R$ 169.600,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:11:22:943
R$ 169.500,0000 54.177.886/0001-72 11/10/2021 09:11:24:157
R$ 169.400,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:11:26:513
R$ 165.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:11:39:040
R$ 164.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:11:42:123
R$ 164.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:11:59:140
R$ 164.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:12:01:437
R$ 160.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:12:05:740
R$ 159.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:12:08:593
R$ 159.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:12:25:633
R$ 159.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:12:27:300
R$ 179.500,0000 18.355.569/0001-35 11/10/2021 09:12:36:530
R$ 155.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:12:46:327
R$ 154.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:12:48:623
R$ 154.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:13:06:150
R$ 154.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:13:08:727
R$ 154.600,0000 11.442.327/0001-30 11/10/2021 09:13:21:030
R$ 154.500,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:13:23:350
R$ 154.400,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:13:39:660
R$ 154.300,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:13:42:803
R$ 184.000,0000 08.486.214/0001-21 11/10/2021 09:13:57:377
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R$ 154.200,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:14:14:180
R$ 154.100,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:14:16:567
R$ 154.000,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:14:33:493
R$ 153.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:14:35:410
R$ 153.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:14:52:773
R$ 153.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:14:55:763
R$ 153.600,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:15:12:053
R$ 153.500,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:15:14:410
R$ 153.400,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:15:31:347
R$ 153.300,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:15:33:737
R$ 153.200,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:15:50:637
R$ 153.100,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:15:52:420
R$ 150.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:16:04:797
R$ 149.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:16:07:983
R$ 149.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:16:25:167
R$ 149.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:16:27:360
R$ 149.600,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:16:44:473
R$ 149.500,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:16:46:620
R$ 145.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:16:48:990
R$ 144.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:16:51:697
R$ 144.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:17:08:803
R$ 144.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:17:11:367
R$ 140.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:17:15:717
R$ 139.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:17:18:450
R$ 139.800,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:17:35:217
R$ 139.700,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:17:38:167
R$ 139.600,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:17:54:510
R$ 139.500,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:17:56:490
R$ 135.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:17:57:673
R$ 134.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:18:00:160
R$ 130.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:18:38:173
R$ 134.890,0000 39.542.220/0001-82 11/10/2021 09:18:39:887
R$ 129.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:18:42:113
R$ 136.000,0000 11.442.327/0001-30 11/10/2021 09:18:48:050
R$ 125.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:19:09:987
R$ 124.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:19:13:260
R$ 120.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:21:02:073
R$ 119.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:21:17:653
R$ 111.000,0000 00.834.971/0001-37 11/10/2021 09:21:37:347
R$ 110.900,0000 17.410.111/0001-79 11/10/2021 09:23:00:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 11/10/2021
09:00:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

11/10/2021
09:25:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 11/10/2021
09:25:01 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2021
09:27:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO,
CNPJ/CPF: 17.410.111/0001-79.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/10/2021
10:23:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA
REFRIGERACAO, CNPJ/CPF: 17.410.111/0001-79.

Recusa de
proposta

11/10/2021
14:06:38

Recusa da proposta. Fornecedor: TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO, CNPJ/CPF:
17.410.111/0001-79, pelo melhor lance de R$ 110.900,0000. Motivo: A empresa ofertou 2 câmaras
de resfriados e 1 de congelados, o que está divergente do Edital (adendo divulgado no dia 04/10/21).
As dimensões das câmaras estão incompatíveis com o solicitado. Não foi encontrada CAT vinculada
em algum dos atestados apresentados para o responsável técnico.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2021
14:06:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
00.834.971/0001-37.

Encerramento
do prazo -

11/10/2021
15:27:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, CNPJ/CPF: 00.834.971/0001-37.
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Convocação
anexo

Recusa de
proposta

14/10/2021
09:04:54

Recusa da proposta. Fornecedor: ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
00.834.971/0001-37, pelo melhor lance de R$ 111.000,0000. Motivo: A empresa não apresentou CAT
vinculante a atestado de capacidade técnica para fins de comprovação de qualificação técnico
profissional - item 7.1.2.2.2 do Edital , além disso, não foi encontrado nos documentos atestado de
visita técnica ou de renúncia, conforme solicitado - item 7.1.4 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/10/2021
09:06:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/10/2021
10:33:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA
REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82.

Recusa de
proposta

15/10/2021
11:20:08

Recusa da proposta. Fornecedor: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF:
39.542.220/0001-82, pelo melhor lance de R$ 134.890,0000. Motivo: As características dos itens
propostos não são compatíveis com os itens solicitados. A empresa ofertou três câmaras de
resfriamento, enquanto a solicitação são de duas câmaras de congelamento e uma de resfriamento,
além disso, as dimensões e espessuras de paredes divergem do especificado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
11:20:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA, CNPJ/CPF: 11.442.327/0001-30.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
13:44:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
13:44:20

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RENATA VON STEIN -
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.442.327/0001-30.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
14:01:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA
REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82.

Aceite de
proposta

18/10/2021
11:27:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82, pelo melhor lance de R$ 134.890,0000. Motivo: A licitante
apresentou proposta e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto o prazo de
30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e MOTIVADA, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

Habilitação de
fornecedor

18/10/2021
11:27:24

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO
LTDA - CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82

Registro de
intenção de
recurso

18/10/2021
11:34:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF:
54177886000172. Motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação/classificação
da empresa ENGEPOM uma vez que, ao ser convocada para envio da proposta ajustada e catalogo, a
mesma enviou os

Aceite de
intenção de
recurso

18/10/2021
13:48:26

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
54177886000172.

Aceite de
intenção de
recurso

18/10/2021
13:48:31

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
54177886000172.

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

54.177.886/0001-72 18/10/2021 11:34 18/10/2021 13:48 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos nossa intenção de recurso contra a habilitação/classificação da empresa
ENGEPOM uma vez que, ao ser convocada para envio da proposta ajustada e catalogo, a mesma enviou os
documentos de forma incorreta, divergindo do edital quanto a especificação técnica e dimensões. Maiores
fundamentações no recurso final.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/10/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 11/10/2021

09:00:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 11/10/2021
09:03:34

Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma
personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus

próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando
vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas

pela resolução Sesc nº1.252/2012.
Pregoeiro 11/10/2021

09:03:40
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 11/10/2021

09:03:45
Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja

DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão
editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar
123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não
serão aceitos e, consequentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de

desempate.
Pregoeiro 11/10/2021

09:04:03
Solicitamos que diminuam o valor das propostas para alcançarmos o valor estimado!

Pregoeiro 11/10/2021
09:10:36

Informamos que não serão aceitas propostas acima da estimativa, sendo assim, se não
houver lances inferiores ou compatíveis com o valor estimado a pregoeira irá encaminhar
a contraproposta que deverá ser respondida no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após

término da disputa.
Sistema 11/10/2021

09:25:01
O item 1 está encerrado.

Sistema 11/10/2021
09:25:05

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 11/10/2021
09:26:34

Solicitamos da licitante arrematante, quando CONVOCADA via sistema proposta adequada
ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no

prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro 11/10/2021

09:26:42
Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares

neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços,
caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de

exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro 11/10/2021

09:26:46
Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a

aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem
acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.

Pregoeiro 11/10/2021
09:26:52

Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde
serão

Pregoeiro 11/10/2021
09:27:00

postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.

Pregoeiro 11/10/2021
09:27:07

Informamos que a analise técnica das propostas serão realizadas posteriormente por esta
pregoeira com suporte de setor competente.

Sistema 11/10/2021
09:27:18

Senhor fornecedor TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO, CNPJ/CPF:
17.410.111/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 11/10/2021
10:23:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA REFRIGERACAO,
CNPJ/CPF: 17.410.111/0001-79, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 11/10/2021
14:06:47

Senhor fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
00.834.971/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 11/10/2021
14:07:30

Prazo de 2 (duas) horas.

Sistema 11/10/2021
15:27:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
00.834.971/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 14/10/2021
09:06:01

Senhor fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF:
39.542.220/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 14/10/2021
09:06:42

Para ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - Solicitamos da licitante
CONVOCADA via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo

dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro 14/10/2021

09:06:55
Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares

neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços,
caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de

exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Sistema 14/10/2021

10:33:42
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA,

CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 15/10/2021

11:20:18
Senhor fornecedor RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

11.442.327/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 15/10/2021

11:20:34
Para RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Solicitamos da licitante
CONVOCADA via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo

dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Sistema 15/10/2021

13:44:08
Senhor fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF:

39.542.220/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 15/10/2021

13:44:20
Senhor fornecedor RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

11.442.327/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Pregoeiro 15/10/2021
13:52:58

Para ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - Considerando que a
proposta inicial da empresa está divergente da proposta ajustada, solicitamos o envio da

proposta ajustada de acordo com a proposta inicial.
39.542.220/0001-

82
15/10/2021
13:56:37

Sra. Pregoeira, boa tarde! já estamos providenciando o anexo.

39.542.220/0001-
82

15/10/2021
13:58:46

prevalecendo o descritivo da proposta inicial com os valores ajustados do último lance.
Desde já obrigada!

Sistema 15/10/2021
14:01:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 39.542.220/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 18/10/2021
11:27:25

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
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Pregoeiro 18/10/2021
11:27:38

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2021 às
11:57:00.

Pregoeiro 18/10/2021
11:27:50

A licitante apresentou proposta e documentos de habilitação conforme Edital e anexos.
Está aberto o prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma

imediata e MOTIVADA, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/10/2021 11:23:05
Abertura da sessão

pública 11/10/2021 09:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 11/10/2021 09:25:05 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 18/10/2021 11:27:25 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 18/10/2021 11:27:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2021 às 11:57:00.

Data limite para registro de recurso: 21/10/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/10/2021.
Data limite para registro de decisão: 04/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:49 horas do dia 18 de outubro de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS 
Pregoeiro Oficial

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS
Equipe de Apoio
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