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Pregão Eletrônico

989073.302021 .11604 .4442 .1468753632

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00030/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 26 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO Nº 649 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. de 15/09/2021, 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 176/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de camara fria de vacinas, em
atendimento a Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos-URMI.. 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: Refrigerador de laboratório
Descrição Complementar: Refrigerador de laboratório, tipo: tipo câmara conservação com temperatura regulada, faixa
temperatura interna: faixa de 2 a 8°c, tipo comando: painel de controle digital, tipo alarme: alarme audiovisual ajustável
(alta,baixa temperat), tipo controle: controle de temperatura microprocessado, tipo sinalizador: display digital de
temperatura, tipo sensor: sensor imerso em líquido, tipo porta: porta de vidro com sistema anti-embaçante, capacidade
mínima: capacidade mínima de 340 litros, tipo revestimento: revestimento interno aço, prateleiras reguláveis, características
adicionais: circulação de ar forçada, iluminação interna, tipo fechamento portas: porta com chaveamento.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.683,3300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: H M LINCK, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 2
Descrição: Refrigerador de laboratório
Descrição Complementar: Refrigerador de laboratório, tipo: tipo câmara conservação com temperatura regulada, faixa
temperatura interna: faixa de 2 a 8°c, tipo comando: painel de controle digital, tipo alarme: alarme audiovisual ajustável
(alta,baixa temperat), tipo controle: controle de temperatura microprocessado, tipo sinalizador: display digital de
temperatura, tipo sensor: sensor imerso em líquido, tipo porta: porta de vidro com sistema anti-embaçante, capacidade
mínima: capacidade mínima de 340 litros, tipo revestimento: revestimento interno aço, prateleiras reguláveis, características
adicionais: circulação de ar forçada, iluminação interna, tipo fechamento portas: porta com chaveamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.683,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: H M LINCK, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Refrigerador de laboratório

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
37.000.324/0001-30 LICITA RIO

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 39.000,0000 R$ 117.000,0000 25/10/2021
15:22:44

Marca: ELBER 
Fabricante: ELBER 
Modelo / Versão: CSV 1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS: 1.200 litros úteis ou
120.000 doses – MARCA: ELBER. MODELO: CSV 1200 Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. duas portas de vidro triplo tipo “no
fog”. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04
rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura
controlada automaticamente a 4oC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com
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acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e
mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema
mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro
na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência
para autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números
pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em
touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI;
Chave na porta. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

78.589.504/0001-86 INDREL
INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO
LONDRINENSE
LTDA

Não Não 3 R$ 39.500,0000 R$ 118.500,0000 26/10/2021
06:48:37

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIA 
Modelo / Versão: 1200 LITROS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e
projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 1200
litros; - Câmara interna e externa totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de
2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na
temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do
equipamento; - 02 Portas de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil e alumínio anodizado de alta resistência e
durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço
inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo
interior da câmara; - Fabricado com no mínimo 08 prateleiras reguláveis, em aço inoxidável para longa vida útil; - Sistema
de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do
equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção;
- Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura
de porta; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos
ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal;
- Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel
frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; -
Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas.
Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos
no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e
descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta
de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros
de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes,
com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória
interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta
segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de
relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das
temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento
externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de
alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no
painel, registrando automaticamente na memória interna; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem
no painel LCD; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do
alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme
instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro
rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior
(liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para
equipamentos médicos. Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento
mesmo na falta de energia elétrica . Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o
equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Sistema que realiza discagem automática para
ate 09 numeros em caso de falha, alarme ou queda de energia. Chave na porta. Estabilizador de voltagem 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.660.664/0001-87 H M LINCK Sim Sim 3 R$ 39.600,0000 R$ 118.800,0000 25/10/2021
06:18:04

Marca: BIOTECNO 
Fabricante: BIOTECNO 
Modelo / Versão: BT-1100/1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
LITROS ÚTEIS OU 120.000 DOSES. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO
RETANGULAR,DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA
ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1200 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO
CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR
HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM
TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA
ASSEPSIA, SEM DIVISÓRIAS E/OU PAREDES VERTICAIS. 08 PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MÍNIMO DE
DUAS PORTAS DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” OU “CEGA” . ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES
EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE
FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM
SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA
CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4OC POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA
CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL.
SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA,
DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE
REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE
BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO
SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU
220 VOLTS, 50/60 HZ. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. MANUAL DO
PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 24 HORAS NA FALTA DE ENERGIA;
SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS
SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ -
PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PAINEL DE COMANDOS E
CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E
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MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC; PROCESSO DE QUALIFICAÇÕES QO/QP/QI; CHAVE NA PORTA GARANTIA: 12 MESES. ANVISA
CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/1200. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA.
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
Porte da empresa: ME/EPP

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR
COM E ASS TEC
LTDA

Sim Sim 3 R$ 40.000,0000 R$ 120.000,0000 25/10/2021
17:32:51

Marca: ELETROSPITALAR 
Fabricante: ELETROSPITALAR 
Modelo / Versão: EL0802/B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo.
Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04
rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura
controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com
acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e
mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema
mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Registro na
ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para
autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números
pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em
touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI;
Chave na porta Registro da Anvisa 80021800002 
Porte da empresa: ME/EPP

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIREL

Sim Sim 3 R$ 42.375,0000 R$ 127.125,0000 22/10/2021
17:37:26

Marca: ELBER GELADEIRAS 
Fabricante: ELBER GELADEIRAS 
Modelo / Versão: CSV 1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CÂMARA FRIA DE
VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200 litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para
armazenamento mínimo de 1200 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço
inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço
inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas
paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal
para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução
diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou
externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou
porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância
elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes
na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia –
liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO
13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta
de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem
utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação
da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos
das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem;
Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA

Sim Sim 3 R$ 43.600,0000 R$ 130.800,0000 25/10/2021
14:46:01

Marca: INDEL 
Fabricante: INDREL 
Modelo / Versão: INDREL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo
tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de
CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles
frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C
com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta
capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme
visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável.
Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito
funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal
basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em
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110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em
Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento
autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador;
Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia
elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e
monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC;
Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta. MARCA : INDREL RVV 1500 D/2 
Porte da empresa: ME/EPP

81.618.753/0001-67 ELBER
INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO
LTDA

Não Não 3 R$ 50.730,0000 R$ 152.190,0000 25/10/2021
13:08:57

Marca: ELBER 
Fabricante: ELBER 
Modelo / Versão: CSV1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS: 1.200 litros úteis ou
120.000 doses – MARCA:ELBER. MODELO:CSV1200 Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. duas portas de vidro triplo tipo “no
fog”. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04
rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura
controlada automaticamente a 4oC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com
acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e
mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema
mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro
na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência
para autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números
pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em
touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI;
Chave na porta.REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &
CIA LTDA

Sim Sim 3 R$ 56.600,0000 R$ 169.800,0000 25/10/2021
16:07:53

Marca: MARCA: ELBER - Capac 
Fabricante: MARCA: ELBER - Capacidade: 1200 litros 
Modelo / Versão: MARCA: ELBER - Capacidade: 1200 litros 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CÂMARA FRIA DE
VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200 litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para
armazenamento mínimo de 1200 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço
inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço
inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas
paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal
para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução
diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou
externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou
porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância
elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes
na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia –
liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO
13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta
de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem
utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação
da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos
das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem;
Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta." 
Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 1.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 25/10/2021
16:56:46

Marca: ANCO 
Fabricante: ANCO 
Modelo / Versão: CCV-1200-110V+2 PORTAS+VIDRO TRIPLO+SILENCIADOR DE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 1200 litros,
temperatura selecionável entre +2ºC e +8ºC marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade.
Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e
controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a
visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um
sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para
todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox
localizado atras do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas
preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa
de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de
aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta
ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico
embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possuí
Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC
(clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente
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aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da
câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de
ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possuí alarme sonoro para alertar que a temperatura
ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em
aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e
removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o
transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de
fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou220 volts. Manual do proprietário em
português - ADICIONAIS: 2 PORTAS / VIDRO TRIPLO / SILENCIADOR DE ALARME / SIST DE REDUNDANCIA ELETRICA /
BATERIA SELADA / SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA DE 24H / MONITORAMENTO VIA PENDRIVE / REGISTRO
DE DADOS / DISCAGEM 9NRS / ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM / RBC / PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO QO/QP/QI / CHAVE
NA PORTA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:00:00:420

R$ 56.600,0000 05.286.960/0001-83 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 50.730,0000 81.618.753/0001-67 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 43.600,0000 06.184.786/0001-20 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 42.375,0000 22.228.679/0001-03 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 40.000,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 39.600,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 39.500,0000 78.589.504/0001-86 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 39.000,0000 37.000.324/0001-30 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 38.672,4000 78.589.504/0001-86 26/10/2021 09:10:07:030
R$ 39.900,0000 05.286.960/0001-83 26/10/2021 09:10:45:013
R$ 35.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:10:58:810
R$ 34.000,0000 81.618.753/0001-67 26/10/2021 09:11:17:573
R$ 39.683,0000 22.228.679/0001-03 26/10/2021 09:11:23:097
R$ 33.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:11:29:020
R$ 32.000,0000 81.618.753/0001-67 26/10/2021 09:11:37:877
R$ 35.200,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:11:59:230
R$ 30.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:12:25:303
R$ 32.999,9900 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:12:26:407
R$ 31.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:12:27:520
R$ 29.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:12:31:393
R$ 31.900,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:12:52:830
R$ 28.999,0000 81.618.753/0001-67 26/10/2021 09:13:10:713
R$ 31.898,9000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:13:20:213
R$ 25.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:13:21:717
R$ 28.400,0000 81.618.753/0001-67 26/10/2021 09:15:06:497
R$ 26.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:16:18:007
R$ 23.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:34:39:730
R$ 34.000,0000 78.589.504/0001-86 26/10/2021 09:35:14:770
R$ 21.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:37:16:573
R$ 19.800,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:38:16:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 26/10/2021
09:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

26/10/2021
09:34:13 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

26/10/2021
09:34:13

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
25.000,0000 e R$ 38.672,4000.

Encerramento 26/10/2021
09:39:14 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

26/10/2021
09:39:14 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
09:55:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF:
00.584.060/0001-07.

Recusa de
proposta

26/10/2021
10:34:14

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-
07, pelo melhor lance de R$ 19.800,0000. Motivo: Desclassificado conforme solicitação encaminhada pela
empresa, anexo aos autos.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
10:34:14

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS
TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
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Recusa de
proposta

26/10/2021
11:46:54

Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-
54, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000. Motivo: Empresa desclassificada por não encaminhar a
declaração, proposta corrigida e catálogo, descumprindo com o item 7.4.13 do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
12:42:56 Convocado para envio de anexo o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
13:48:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87.

Aceite de
proposta

28/10/2021
10:03:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor lance
de R$ 23.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

28/10/2021
10:33:32 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H M LINCK - CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87

Registro de
intenção de
recurso

28/10/2021
11:02:09

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE
LTDA CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Declaramos intenção de recursos quanto a habilitação da
empresa pois a mesma nao possui registro nem a fabricante com registro ISo 13485 e empresa nao
indicou empresa na c

Aceite de
intenção de
recurso

28/10/2021
11:11:01

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA,
CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Intenção aceita para apresentar alegações plausíveis referentes aos
fatos citados.

Aceite de
intenção de
recurso

28/10/2021
11:11:05

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA,
CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Intenção aceita para apresentar alegações plausíveis referentes aos
fatos citados.

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

78.589.504/0001-86 28/10/2021 11:02 28/10/2021 11:11 Aceito
Motivo Intenção:Declaramos intenção de recursos quanto a habilitação da empresa pois a mesma nao possui
registro nem a fabricante com registro ISo 13485 e empresa nao indicou empresa na cidade de Dourados para
atendimento técnico e o equipamento nao atende a diversos itens: memoria interna alem da mesma ter feito
copia integral do descritivo nao descrevendo o seu equipamento ofertado. Isolamento térmico mínimo de 70
mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC pois alega que depende do modelo
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção aceita para apresentar alegações plausíveis referentes aos fatos citados.

 
Item: 2 - Refrigerador de laboratório

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
37.000.324/0001-30 LICITA RIO

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 39.000,0000 R$ 78.000,0000 25/10/2021
15:22:44

Marca: ELBER 
Fabricante: ELBER 
Modelo / Versão: CSV 1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS: 1.200 litros úteis ou
120.000 doses – MARCA: ELBER. MODELO: CSV 1200 Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular,
desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. duas portas de vidro triplo tipo “no
fog”. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04
rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura
controlada automaticamente a 4oC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com
acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e
mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema
mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro
na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência
para autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números
pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em
touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI;
Chave na porta. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.660.664/0001-87 H M LINCK Sim Sim 2 R$ 39.600,0000 R$ 79.200,0000 25/10/2021
06:18:04

Marca: BIOTECNO 
Fabricante: BIOTECNO 
Modelo / Versão: BT-1100/1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
LITROS ÚTEIS OU 120.000 DOSES. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO
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RETANGULAR,DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA
ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1200 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO
CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR
HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM
TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA
ASSEPSIA, SEM DIVISÓRIAS E/OU PAREDES VERTICAIS. 08 PRATELEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MÍNIMO DE
DUAS PORTAS DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” OU “CEGA” . ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES
EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. 7KEQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA
PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL
ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM
TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4OC POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE
ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL.
SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA,
DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE
REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE
BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO
SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU
220 VOLTS, 50/60 HZ. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. MANUAL DO
PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 24 HORAS NA FALTA DE ENERGIA;
SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS
SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS
PRÉPROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PAINEL DE COMANDOS
E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E
MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC; PROCESSO DE QUALIFICAÇÕES QO/QP/QI; CHAVE NA PORTA GARANTIA: 12 MESES. ANVISA
CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/1200. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA.
PROCEDÊNCIA: 
Porte da empresa: ME/EPP

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR
COM E ASS TEC
LTDA

Sim Sim 2 R$ 40.000,0000 R$ 80.000,0000 25/10/2021
17:32:51

Marca: ELETROSPITALAR 
Fabricante: ELETROSPITALAR 
Modelo / Versão: EL0802/B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo.
Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04
rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura
controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com
acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e
mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de
apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.
Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema
mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Registro na
ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para
autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de
temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números
pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em
touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06
pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI;
Chave na porta Registro da Anvisa 80021800002 
Porte da empresa: ME/EPP

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIREL

Sim Sim 2 R$ 42.375,0000 R$ 84.750,0000 22/10/2021
17:37:26

Marca: ELBER GELADEIRAS 
Fabricante: ELBER GELADEIRAS 
Modelo / Versão: CSV 1200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CÂMARA FRIA DE
VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200 litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para
armazenamento mínimo de 1200 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço
inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço
inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas
paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal
para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução
diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou
externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou
porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância
elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes
na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia –
liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO
13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta
de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem
utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação
da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos
das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem;
Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS Sim Sim 2 R$ 43.600,0000 R$ 87.200,0000 25/10/2021
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PARA
ESCRITORIO
LTDA

14:46:01

Marca: INDREL 
Fabricante: INDREL 
Modelo / Versão: INDREL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200
litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido
especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 1200 litros úteis.
Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de
condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia,
sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo
tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de
CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles
frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C
com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta
capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme
visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável.
Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito
funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal
basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Equipamento disponível em
110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em
Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento
autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador;
Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia
elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e
monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Certificado de calibração padrão RBC;
Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta. MARCA : INDREL RVV 1500 D/2 
Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &
CIA LTDA

Sim Sim 2 R$ 56.600,0000 R$ 113.200,0000 25/10/2021
16:07:53

Marca: MARCA: ELBER - Capac 
Fabricante: MARCA: ELBER - Capacidade: 1200 litros 
Modelo / Versão: MARCA: ELBER - Capacidade: 1200 litros 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CÂMARA FRIA DE VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CÂMARA FRIA DE
VACINAS: 1.200 LITROS ÚTEIS OU CAPACIDADE: 1.200 litros úteis ou 120.000 doses. Equipamento vertical, de formato
externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para
armazenamento mínimo de 1200 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de
energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço
inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. 08 prateleiras fabricadas em aço
inoxidável. Mínimo de duas portas de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas
paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal
para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo
display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4oC por solução
diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou
externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou
porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância
elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes
na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia –
liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO
13485, FDA ou CE. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 24 horas na falta
de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem
utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação
da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos
das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem;
Certificado de calibração padrão RBC; Processo de qualificações QO/QP/QI; Chave na porta" 
Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 1.000.000,0000 R$ 2.000.000,0000 25/10/2021
16:56:46

Marca: ANCO 
Fabricante: ANCO 
Modelo / Versão: CCV-1200-110V+2 PORTAS+VIDRO TRIPLO+SILENCIADOR DE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 1200 litros,
temperatura selecionável entre +2ºC e +8ºC marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade.
Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e
controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a
visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um
sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para
todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox
localizado atras do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas
preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa
de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de
aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta
ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico
embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possuí
Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC
(clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente
aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da
câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de
ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possuí alarme sonoro para alertar que a temperatura
ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em
aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e
removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o
transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de
fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou220 volts. Manual do proprietário em
português - ADICIONAIS: 2 PORTAS / VIDRO TRIPLO / SILENCIADOR DE ALARME / SIST DE REDUNDANCIA ELETRICA /
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BATERIA SELADA / SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA DE 24H / MONITORAMENTO VIA PENDRIVE / REGISTRO
DE DADOS / DISCAGEM 9NRS / ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM / RBC / PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO QO/QP/QI / CHAVE
NA PORTA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:00:00:420

R$ 56.600,0000 05.286.960/0001-83 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 43.600,0000 06.184.786/0001-20 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 42.375,0000 22.228.679/0001-03 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 40.000,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 39.600,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 39.000,0000 37.000.324/0001-30 26/10/2021 09:00:00:420
R$ 35.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:11:08:673
R$ 39.900,0000 05.286.960/0001-83 26/10/2021 09:11:18:117
R$ 39.683,0000 22.228.679/0001-03 26/10/2021 09:11:31:063
R$ 33.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:11:33:770
R$ 30.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:12:34:277
R$ 29.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:12:38:910
R$ 25.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:13:33:207
R$ 38.999,9900 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:13:50:483
R$ 26.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:16:23:580
R$ 21.000,0000 10.698.323/0001-54 26/10/2021 09:26:49:003
R$ 23.000,0000 00.660.664/0001-87 26/10/2021 09:27:15:987
R$ 20.000,0000 00.584.060/0001-07 26/10/2021 09:30:47:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 26/10/2021
09:10:12 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

26/10/2021
09:26:43 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

26/10/2021
09:26:43

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
25.000,0000 e R$ 39.683,0000.

Encerramento 26/10/2021
09:31:44 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

26/10/2021
09:31:44 Encerrada etapa fechada do item.

Recusa de
proposta

26/10/2021
10:34:42

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-
07, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Desclassificado conforme solicitação encaminhada
pela empresa, anexo aos autos.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
10:43:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.698.323/0001-54.

Recusa de
proposta

26/10/2021
11:45:35

Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000. Motivo: Empresa desclassificada por não
encaminhar a declaração, proposta corrigida e catálogo, descumprindo com o item 7.4.13 do edital.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/10/2021
11:45:35

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BASPRIX COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.

Aceite de
proposta

28/10/2021
10:03:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, pelo melhor
lance de R$ 23.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

28/10/2021
10:33:32 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H M LINCK - CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 26/10/2021
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 2 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá
aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/10/2021
09:00:04

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema 26/10/2021 A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se
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09:00:14 conectados.
Sistema 26/10/2021

09:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/10/2021
09:10:12

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/10/2021
09:10:30

Bom dia! Declaro aberta a sessão.

Pregoeiro 26/10/2021
09:10:44

Vale ressaltar que, as especificações dos itens estão discriminadas no anexo I e III do edital,
e deverão ser respeitadas na entrega, conforme item 1.1.2 do edital.

Pregoeiro 26/10/2021
09:10:56

Desta forma, as descrições dos produtos no sistema, não devem ser consideradas. Ao
encaminhar proposta devem conter os descritivos do anexo I.

Pregoeiro 26/10/2021
09:14:01

Deixo registrado, para que as empresas tenham ciência dos lances ofertados e caso
ABANDONEM O CERTAME, NÃO ENVIANDO PROPOSTA OU DOCUMENTAÇÃO, estará sujeito a

APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ITEM 14.1 DO EDITAL.
Sistema 26/10/2021

09:26:43
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

25.000,0000 e R$ 39.683,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:43 do
dia 26/10/2021.

Sistema 26/10/2021
09:31:44

O fornecedor da proposta no valor de R$ 39.000,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 2.

Sistema 26/10/2021
09:31:44

O fornecedor da proposta no valor de R$ 39.683,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 2.

Sistema 26/10/2021
09:31:44

O item 2 está encerrado.

Sistema 26/10/2021
09:34:13

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
25.000,0000 e R$ 38.672,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:13 do

dia 26/10/2021.
Sistema 26/10/2021

09:39:14
O fornecedor da proposta no valor de R$ 28.400,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 26/10/2021

09:39:14
O item 1 está encerrado.

Sistema 26/10/2021
09:39:22

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

Pregoeiro 26/10/2021
09:44:16

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Bom dia! A empresa é arrematante dos itens
1 e 2, tem interesse em melhorar a oferta?

Pregoeiro 26/10/2021
09:47:32

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - .

00.584.060/0001-
07

26/10/2021
09:48:11

Bom dia, Sr pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.

Pregoeiro 26/10/2021
09:49:00

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Conforme item 4.1.2, inciso II “ a empresa
vencedora da cota principal e da reservada dar se a pelo valor menor obtido entre as cotas,

sendo assim deve prevalecer o valor de R$ 19.800,00 nos itens 1 e 2.
00.584.060/0001-

07
26/10/2021
09:54:29

Atendemos para os itens 1 e 2 no valor de 19.800,00

Pregoeiro 26/10/2021
09:54:42

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Ok?

Pregoeiro 26/10/2021
09:55:08

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Convoco a empresa para encaminhar a
declaração de assistência técnica, proposta corrigida, CATÁLOGO DO PRDOUTO OFERTADO,
no modelo do anexo I, pois há declarações e descritivos dos produtos que são necessárias
constar. Concedo prazo de DUAS HORAS, conforme item 7.4.13.do edital. O catálogo está

sendo solicitado, com base no item 5.1 e inciso I e II do Termo d
Sistema 26/10/2021

09:55:29
Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
00.584.060/0001-

07
26/10/2021
09:56:14

Iremos encaminhar, obrigada.

Pregoeiro 26/10/2021
09:58:22

Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Ok. Favor encaminhar no prazo concedido.

00.584.060/0001-
07

26/10/2021
09:59:34

Ok, ciente

00.584.060/0001-
07

26/10/2021
10:30:04

Prezado, pregoeiro Solicitamos nossa Desclassificação para o Item 01 e 02, considerando
informações enviadas através de declaração no e-mail pregão@dourados.ms.gov.br.

Agradecemos pela compreensão, Obrigado
Sistema 26/10/2021

10:34:14
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 26/10/2021
10:35:55

Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia! A empresa foi arrematante dos
itens 1 e 2, tem interesse em melhorar a oferta?

10.698.323/0001-
54

26/10/2021
10:40:50

BASPRIX - Bom dia Sra Pregoeira, infelizmente não temos margem visto que já estamos em
nosso melhor lance!

Pregoeiro 26/10/2021
10:42:47

Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ok!

Pregoeiro 26/10/2021
10:43:17

Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Convoco a empresa para encaminhar a
declaração de assistência técnica, proposta corrigida, CATÁLOGO DO PRDOUTO OFERTADO,
no modelo do anexo I, pois há declarações e descritivos dos produtos que são necessárias
constar. Concedo prazo de DUAS HORAS, conforme item 7.4.13.do edital. O catálogo está

sendo solicitado, com base no item 5.1 e inciso I e II do Termo d
Sistema 26/10/2021 Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-
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10:43:33 54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 26/10/2021

10:45:51
Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Alguma dúvida?

10.698.323/0001-
54

26/10/2021
10:46:26

BASPRIX - Ok, providenciarei o envio, grato!

Pregoeiro 26/10/2021
11:34:31

Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prazo encerrando se, necessita de
prorrogação?

Pregoeiro 26/10/2021
11:44:19

Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prazo encerrado, empresa desclassificada por
descumprir o item 7.4.13.

Sistema 26/10/2021
11:45:35

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 26/10/2021
11:48:01

Para H M LINCK - Bom dia! A empresa foi arrematante dos itens 1 e 2, tem interesse em
melhorar a oferta?

Pregoeiro 26/10/2021
12:42:28

Para H M LINCK - Convoco a empresa para encaminhar a declaração de assistência técnica,
proposta corrigida, CATÁLOGO DO PRDOUTO OFERTADO, no modelo do anexo I, pois há

declarações e descritivos dos produtos que são necessárias constar. Concedo prazo de DUAS
HORAS, conforme item 7.4.13.do edital. O catálogo está sendo solicitado, com base no item

5.1 e inciso I e II do Termo d
Sistema 26/10/2021

12:42:56
Senhor fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
00.660.664/0001-

87
26/10/2021
13:00:18

Sr(a), iremos providencias

00.660.664/0001-
87

26/10/2021
13:00:43

Desculpe a demora...estava em almoço.

Pregoeiro 26/10/2021
13:01:28

Para H M LINCK - Favor encaminhar dentro do prazo concedido.

Pregoeiro 26/10/2021
13:39:07

Para H M LINCK - .

00.660.664/0001-
87

26/10/2021
13:45:36

Estarei inserindo em minutos...somente checando se está tudo ok

Pregoeiro 26/10/2021
13:46:41

Para H M LINCK - Ok.

Sistema 26/10/2021
13:48:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor H M LINCK, CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87, enviou o anexo
para o ítem 1.

00.660.664/0001-
87

26/10/2021
13:48:49

Sr(a), inserido..

Pregoeiro 26/10/2021
13:54:55

Para H M LINCK - Informo que será encaminhada o catálogo para análise da Equipe Técnica,
conforme item 7.4.12.1.

Pregoeiro 26/10/2021
13:56:31

Sendo assim, declaro sessão SUSPENSA, para análise dos catálogos, com retorno
28/11/2021 às 10 horas (Horário de Brasília), Peço atenção das empresas e que estejam

online.
Pregoeiro 28/10/2021

09:59:20
Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 28/10/2021
10:02:16

Informo que equipe técnica realizou análise do catálogo onde emitiu laudo APROVANDO,
tendo em vista ter atendido completamente as especificações do produto.

Pregoeiro 28/10/2021
10:02:46

Sendo assim, com base na análise da equipe técnica, declaro a empresa H M LINCK
classificada para o presente certame.

Pregoeiro 28/10/2021
10:03:57

Vale ressaltar que o RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA está disponível no site
https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/outubro-de-2021/ Pregão Eletrônico

30/2021 > Aba > Relatório Técnico. Os documentos estão sendo disponibilizado no site oficial
do Órgão, visto que, este sistema não oferece campo especifico para este fim, visando

preservar a publicidade do certame.
Pregoeiro 28/10/2021

10:04:21
Dando prosseguimento ao certame, informo que iniciarei análise da habilitação da empresa

classificada.
Pregoeiro 28/10/2021

10:32:58
Declaro a empresa H.M LINCK, HABILITADA para o presente certame, pois cumpriu com

todos os requisitos do edital.
Sistema 28/10/2021

10:33:36
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 28/10/2021

10:34:02
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/10/2021 às 11:04:00.

Pregoeiro 28/10/2021
10:40:11

Para H M LINCK - Informo que a empresa está dispensada de encaminhar documentação
original, as mesmas serão impressas e juntadas aos autos.

Pregoeiro 28/10/2021
10:40:28

Empresa habilitada, prazo de intenção de recurso concedido, sendo assim, declaro à sessão
encerrada. Agradeço atenção de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 26/10/2021 08:35:16
Abertura da sessão

pública 26/10/2021 09:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de 26/10/2021 09:39:22 Início da etapa de julgamento de propostas
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propostas
Abertura do prazo 28/10/2021 10:33:36 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 28/10/2021 10:34:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/10/2021 às 11:04:00.

Data limite para registro de recurso: 03/11/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/11/2021.
Data limite para registro de decisão: 16/11/2021.

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 11:13 horas do dia 28 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
IZABEL LEMES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

LARYSSA DE VITO ROSA
Equipe de Apoio

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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