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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00078/2021

Às 09:30 horas do dia 16 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 08/2021 de 04/01/2021, 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
3884/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00078/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Aquisição de equipamentos de climatização (conforme especificado no termo de referência) para atender as unidades de
ensino do município de são sebastião do alto; em conformidade com o aditivo de termo de compromisso par nº
202001610-5. 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: Aparelho ar condicionado
Descrição Complementar: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.250
M3/H, Tensão: 220 V, Freqüência: 60 HZ, Tipo: Split High-Wall , Modelo: Parede , Características Adicionais: 1
Evaporadora/1 Condensadora; Contr. Remoto S/Fio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 57.005,6200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Histórico
Item: 1 - Aparelho ar condicionado

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
27.390.535/0001-72 MUNDIAL

REFRIGERACAO
EIRELI

Sim Sim 14 R$ 12.726,5400 R$ 178.171,5600 15/12/2021
14:59:10

Marca: ELGIN 
Fabricante: ELGIN 
Modelo / Versão: HVQ-30.000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS Modelo: Split High
WallTipo de ciclo: Quente/Frio Cor: Branco ENCE: No mínimo D Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar na
velocidade alta: No mínimo 1.100 m³/h Controle Remoto Termostato: Digital Funções: Sleep e Swing Voltagem:
220 V .Deverão possuir a tecnologia INVERTER. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 178.171,5600 27.390.535/0001-72 16/12/2021 09:30:00:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 16/12/2021
09:30:01 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

16/12/2021
09:40:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

16/12/2021
09:40:17 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 16/12/2021
09:40:17 Item encerrado.

Recusa de
proposta

16/12/2021
09:54:33

Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
27.390.535/0001-72, pelo melhor lance de R$ 178.171,5600. Motivo: valor acima do maximo
aceitavel.



Cancelado no
julgamento

16/12/2021
09:54:52

Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 16/12/2021
09:30:00

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 16/12/2021

09:30:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:13

Prezados licitantes, bom dia

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:17

Alguns avisos importantes:

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:21

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:26

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos
os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,

inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de
São Sebastião do Alto.

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:31

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 16/12/2021

09:35:37
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº 1.987/2020, não é mais

possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve
ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pelo pregoeiro.

Pregoeiro 16/12/2021
09:35:42

E conforme Art. 43 §2º do Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº
1.987/2020, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES
após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato
digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no

sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Sistema 16/12/2021

09:40:02
O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 16/12/2021

09:40:17
O item 1 está encerrado.

Sistema 16/12/2021
09:40:37

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

Pregoeiro 16/12/2021
09:41:19

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº
1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT,

desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro 16/12/2021

09:41:26
Para MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final

proposta?
Pregoeiro 16/12/2021

09:42:13
Para MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI - informo que se não houver negociação a

proposta será desclassificada por estar acima do máximo.
Pregoeiro 16/12/2021

09:42:24
Para MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI - concederei 5 minutos

Pregoeiro 16/12/2021
09:48:00

Para MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI - aceita a negociação?

Pregoeiro 16/12/2021
09:54:03

Para MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI - devido a recusa da negociação, a proposta da
empresa será desclassificada por estar acima do valor maximo aceitavel.

Sistema 16/12/2021
09:54:52

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´.

27.390.535/0001-
72

16/12/2021
09:57:18

Bom dia!

Pregoeiro 16/12/2021
10:56:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/12/2021 às
11:17:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/12/2021
08:40:02



Abertura da sessão
pública

16/12/2021
09:30:00

Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

16/12/2021
09:40:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 16/12/2021
09:54:52 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/12/2021
10:56:57

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/12/2021 às
11:17:00.

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 11:22 horas do dia 16 de dezembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VICTOR BARROS MARTINS 
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio

Voltar   
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