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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00137/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 06 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ de 16/03/2021, 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 SEI 21.0.106109-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00137/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de ultrafreezer a fim de atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 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: Freezer
Descrição  Complementar:  Freezer,  tipo:  vertical,  capacidade:  550  l,  temperatura  operação:  -80  °c,  tensão
alimentação: 110,220 v, características adicionais: fechamento magnético, trava com chaves, cinco port
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.925,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, pelo melhor lance de R$ 35.000,0000 e a
quantidade de 3 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Freezer

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

78.589.504/0001-86 INDREL
INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO
LONDRINENSE
LTDA

Não Não 3 R$ 35.900,0000 R$ 107.700,0000 05/07/2021
18:35:34

Marca: INDREL
Fabricante: INDREL
Modelo / Versão: IULT335D/486
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Equipamento  vertical  de  ultra  baixa  temperatura,  desenvolvido
especificamente para o armazenamento científico. - Capacidade para armazenamento de 486 litros úteis. - Sistema
de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação
de temperatura. - Compressor hermético de baixo consumo de energia. - Unidade frigorífica com condensação a ar
forçado, Refrigerante ecológico livre de CFC. - Acesso frontal ao filtro  de condensação. - Isolamento térmico com
150 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta
temperatura com pintura de alta resistência. - Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar
quente  nas  extremidades  impedindo  a  formação  de  gelo,  fecho  de  segurança  com  travamento  por  chave
independente. Válvula de alívio  de pressão. -  Câmara interna em aço  inoxidável, equipado  com cinco  prateleiras
removíveis em aço  inoxidável e contra portas internas em aço  inox. - Equipado com rodízios com freios. - Painel
frontal ao  nível dos  olhos  com comando  eletrônico  digital microprocessado  duplo, programável com teclas  tipo
membrana. - Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e
mínima, descrição  de eventos e nível de carga da bateria. -  Sistema de porta usb /  pen drive para emissão  de
relatórios  com registro  da temperatura, alarmes  e  eventos.(pendrive  não  disponível pela  Indrel). -  Indicação  de
temperatura digital pré-ajustada em -86ºC variável em 0,1ºC sendo configurável pelo usuário entre -50°C e -86 ºC. -
Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores
em uso  (1° e 2° estágios). - Alarme visual e sonoro  dotado  de bateria recarregável para registros de máxima e
mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pen drive diretamente no painel. -
Alerta  indicativo  de manutenção  preventiva do  equipamento, no  display, ajustável pelo  usuário. -  Silenciador do
alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo  programável pelo  usuário. -  Acesso  do  usuário  ao  ajuste de
parâmetros  através  de  senha diretamente  no  display. -  Sistema de  redundância  elétrico  /  eletrônico  garantindo
perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a
rede de comando eletrônico  e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. -
Ponto  de ligação  externo  para alarme remoto. - Sistema de auto  check das funções eletrônicas programadas. -
Chave geral de energia. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. - Manual do proprietário em Português. -
Produto  configurável em  3  línguas  (português, inglês  e  espanhol), diretamente  no  display, de  fácil escolha  pelo
usuário. - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos. Termostato de
Segurança Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de
energia e/ou variação  para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. Software de monitoramento  INDREL,
realiza a leitura das informações a cada minuto e envia mensagens de ALARMES e ALERTAS por e-mail para todos os
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usuários cadastrados, utilizando  o  servidor de e-mail da empresa. Auxilia na gestão  do  equipamento  no  local e a
distância  (após  realizar configurações  de  roteamento  e  liberação  de  computador na  rede  para  internet).  Emite
relatórios com as informações do equipamento e histórico das temperaturas e eventos. Para a instalação e uso, é
necessário  um computador com sistema operacional Windows e porta USB disponível. A conexão do  computador
com o equipamento para leitura dos dados é realizada através de cabo serial e conversor serial/USB. A instalação
física dos componentes, software no computador, e demais configurações de servidor de e-mail e roteamento para a
internet, são de responsabilidade do Cliente e devem ser realizadas de acordo com o manual de instalação enviados
pela INDREL.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO
BOSCARIOL
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 80.000,0000 R$ 240.000,0000 05/07/2021
10:17:30

Marca: Coldlab
Fabricante: Luis Roberto Boscariol - Eireli
Modelo / Versão: CL 580-80V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Coldlab Modelo: CL 580-80V Faixa de trabalho: Temperatura
regulável na faixa mínima de -50°C a -80°C Tensão: 220V Frequência: 60Hz Volume: Capacidade de 470 a 586,08
litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura / Ultrafreezer:
Equipamento  vertical, projetado  e desenvolvido  para armazenamento  e conservação  de produtos como  vacinas,
plasma, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca,
tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e
lactários e centros de pesquisa. -Sistema de comando digital, com painel de comandos e controles frontal de fácil
acesso, com  sistema microprocessado, painel de  comando  e  controle  com display  digital, com possibilidade  de
visualização das temperaturas de refrigeração (momento, máxima e mínima), descrição de eventos. -Alarme áudio
visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no  fornecimento  de energia, porta aberta,
alteração  de temperatura e fala de energia, tecla para inibir o  som dos alarmes, sistema de backup com bateria
recarregável para alimentação  da rede de comando eletrônico  e sistema de alarmes em caso  de falta de energia
elétrica, com monitoramento po 24 horas. Alarme inibido e nível de carga da bateria. -Gabinete Externo: Fabricado
em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido  com 04 compartimentos
(prateleiras)  fabricadas  em  aço  inoxidável,  deslizantes  sobre  trilhos.  Sistema  de  contra-portas  internas  para
manutenção da temperatura na abertuda do equipamento. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado
de alta densidade, com 140mm de espessura em todas as paredes. -Três áreas de visita para sondas externas ou
outros instrumentos para calibração, validação  e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado  em
cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases
refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a
excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, sistema de refrigeração livre de
CFC. -Sistema de gerenciamento, isento de mensalidades, para registro e armazenamento de temperaturas. Alarmes
e eventos de forma autônoma, que possibilite acesso aos dados armazenados através de pen drive, computador,
ceular  ou tablet.  -Termômetro  digital com  subdivisão  de  leitura  no  mínimo  0,1°C.  -Memória  dos  valores  pré-
programados, mesmo com desligamento do equipamento e seu reinício manual. -Sistema de monitorização de rede,
restabelecendo  os parâmetros de programação  caso  ocorra variação  brusca de energia elétrica. -Dispositivo  para
alarme através de celular com discador telefônico para 03 números. -Sensores internos para leitura da temperatura.
-Chave geral para alimentação elétrica. -Fusíveis de segurança. -Rodízios com freio. -Saída serial. -Cabo e plug para
ligação à rede elétrica, conforme ABNT NBR vigente. -Manual de instruções. -Treinamento à distância, será realizado
em duas turmas, contemplando no mínimo 10 (dez) colaboradores em cada horário e com a duração mínima de 60
(sessenta) minutos cada. -Instalação, assistência técnica total aos equipamentos, durante o período de garantia.
Porte da empresa: ME/EPP

35.382.879/0001-68 DAF LABOR
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 80.000,0000 R$ 240.000,0000 05/07/2021
15:09:47

Marca: COLDLAB
Fabricante: COLDLAB
Modelo / Versão: CL-490/80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL - MOD. CL 490-80 - MARCA: COLDLAB -
PROCEDÊNCIA NACIONAL - Capacidade: 490 litros; - Temperatura de trabalho ajustável de -40ºC à -86ºC; - Sistema
de controle dedicado  microprocessado  com display touchscreen de 7”; - Visualização  simultânea de temperatura
atual, ambiente, setpoint, máxima e mínima; - Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de
desvios  de temperatura ou falhas  no  fornecimento  de energia, porta aberta, para temperatura interna, falta  de
alimentação elétrica, uso de bateria, temperatura ambiente, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão
silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com
carregador automático  em casos de falha no  fornecimento  de energia e supressor de surtos; - Botão  Reset do
alarme de máxima e mínima na tela principal;  -  Indicador de componentes  e funcionamento;  -  Possibilidade de
instalação  de  CO2  (Opcional);  -  Senha  de  segurança;  -  Temporizador  dos  componentes  de  refrigeração  para
proteção do equipamento; - Indicadores de I.O. que possibilita a visualização da lógica de funcionamento do produto;
-  Status  na  tela  principal que  apresenta  os  últimos  alarmes;  -  Offset  de  temperatura  interna  e  externa  para
Qualificação Térmica; - Gráfico  para monitoramento da curva de temperatura; - Histerese programável de acordo
com a necessidade do usuário; - Programação do alarme de abertura de porta; - Botão de inibir alarme com apenas
um  toque;  -  Registrador  eletrônico  de  temperatura,  alarmes  e  eventos  com  saída  USB  (Capacidade  de
armazenamento de dados por 15 anos); - Possibilidade de instalação de alarme remoto; - Backup de bateria para o
sistema de controle e registrador de temperatura; - Sensofone: permite o envio de mensagem para até 10 números
de  celulares  cadastrados  em  caso  de  anormalidades  com  equipamento;  -  Gabinete  externo  fabricado  em  aço
inoxidável escovado; - Gabinete interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes
e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio; - Isolamento térmico projetado
em poliuretano  injetado  de  alta  densidade  e  porta  frontal revestida  internamente  em  fibra  de  vidro  (fiberglass)
garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento
para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox;
-  Três  áreas  de  visita  para  sondas  externas  ou  outros  instrumentos  para  calibração,  validação  e  outros
procedimentos; - Sistema de refrigeração: projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo
excelente performance na rampa de refrigeração; - Gases refrigerantes: os gases utilizados são adquiridos direto do
fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os
requisitos ambientais, livre de CFC; - Rodízios com freio; - Porta com possibilidade de uso de cadeado; - Porta frontal
de fácil acesso ao filtro  de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para
manutenção elétrica; - Saída serial; - 220V, 2500W, 60Hz, 240Kg; - Registro na ANVISA 80738210001.
Porte da empresa: ME/EPP
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10.698.323/0001-54 BASPRIX
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 100.000,0000 R$ 300.000,0000 05/07/2021
11:49:41

Marca: ANCO
Fabricante: ANCO
Modelo / Versão: MDF-86V588E+SISTEMA DE DICAGEM+BACKUP+BATERIA RECA
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  "ULTRAFREEZER  DE  -86  ºC“AUTO-CASCATA”  CAPACIDADE  DE
588LITROS: Os Ultra-freezers até -86ºC são  equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado  de
temperatura  e  com  sistema  balanceado  de  refrigeração  direta.  Conta  com  de  gelo  manual  e  múltiplos
compartimentos  com  contra  portas,  minimizando  o  acúmulo  de  gelo.  Os  Freezeres  da  Marca  ANCO  estão
classificados por modelos de “Sistema Duplo”, “Cascata M”, “Auto-Cascata” e “Cascata PM” e todos possuem: •
Alarmes audiovisuais para desvios de temperatura (ajustável) falta de energia, erro  do  sensor, limpeza de filtros,
temperatura ambiente elevada, tensão anormal, falha no controlador de temperatura, bateria baixa, portaaberta e
condensador. • Controle microprocessado de temperatura. • Sistema único de contra portas com compartimentos
separados e selamento de portas de alta qualidade para minimizar a perda detemperatura interna. • Ampla variedade
de opcionais, permitindo a customização doequipamento para atender as mais exigentes necessidades. • Possibilidade
de ajuste para temperatura ambiente entre 10ºC até 32ºC. • Certificações: ISO9001, ISO13485, ISO14001 e CE. •
Registro  na ANVISA: 81906560004 Linha AUTO-CASCATA: Os modelos “Auto-Cascata” possuem um sofisticado e
otimizadosistema que proporciona um resfriamento  veloz  com baixo  consumo  de energia. • Contra-portas  que
podem ser abertas  de maneira  independentes;  • Controlador digital com fácil visualização  de alarmes  e  outros
parâmetros; • 04 gaxetas de vedação da porta e com 1 na contra-porta; • Grande condensador garantindomaior
dissipação  do  calor; Principais Características: • Capacidade Interna: 588 Litros. • Gás Refrigerante:Gases mistos
“HC” • Temperatura ambiente de trabalho: 10ºC a32ºC • Faixa de temperatura interna: -40ºCa-86ºC • Prateleiras
Internas: 3 (três) • Compartimentos: 16 (5x5) • Capacidade de caixas (2"") / AMOSTRAS (2mL): 400/40.000 •
Ruído: &#8804; 53Db • Potência:1500Watts • Peso (vazio):360 kg • Dimensões Externas:L = 88x P =109 x A =
199,5cm. • Dimensões Internas:L = 60,6 x P = 73,8 x 131cm . • Contra-Portas:2 • Porta USB:Sim • Bateria para o
Sistema de Alarme: 72h • Alarme Remoto: Incluso  • Furo  para Testes: 1/25mm OPCIONAIS: ( Não  inclusos ) •
Sistema  de  reserva  de  CO&#8322;  e  LN&#8322;;  •  Registrador  gráfico;  •  Data  logger;  ACOMPANHA:  •  1
Ultrafreezer até -86ºC ANCO • 1 Manual de instruções em português • Prateleira(s) de aço inoxidável* • SISTEMA DE
DICAGEM / SISTEMA DE BACKUP / BATERIA RECARREGÁVEL / SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS."
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 100.000,0000 10.698.323/0001-54 06/07/2021 09:00:09:217

R$ 80.000,0000 35.382.879/0001-68 06/07/2021 09:00:09:217

R$ 80.000,0000 03.796.347/0001-80 06/07/2021 09:00:09:217

R$ 35.900,0000 78.589.504/0001-86 06/07/2021 09:00:09:217

R$ 79.200,0000 35.382.879/0001-68 06/07/2021 09:10:11:060

R$ 45.600,0000 03.796.347/0001-80 06/07/2021 09:10:46:683

R$ 45.144,0000 35.382.879/0001-68 06/07/2021 09:12:24:870

R$ 45.000,0000 03.796.347/0001-80 06/07/2021 09:13:37:690

R$ 44.550,0000 35.382.879/0001-68 06/07/2021 09:13:44:450

R$ 35.000,0000 78.589.504/0001-86 06/07/2021 09:13:47:857

R$ 44.500,0000 03.796.347/0001-80 06/07/2021 09:15:40:567

R$ 44.055,0000 35.382.879/0001-68 06/07/2021 09:15:47:920

R$ 44.000,0000 03.796.347/0001-80 06/07/2021 09:25:36:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

06/07/2021
09:03:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 06/07/2021
09:10:09 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

06/07/2021
09:20:10 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta 06/07/2021
09:20:39 Reinício da etapa aberta. Justificativa: Obtenção de melhor proposta..

Encerramento 06/07/2021
09:30:40 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

06/07/2021
09:30:40 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/07/2021
09:33:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

06/07/2021
09:53:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.

Aceite de proposta 06/07/2021
15:00:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, pelo melhor lance de R$
35.000,0000.

Habilitação de fornecedor 06/07/2021
15:00:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uas...

3 of 7 06/07/2021 15:32



Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 06/07/2021
09:00:09

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos 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.

Pregoeiro 06/07/2021
09:04:22

Bom dia, senhores! Em breve o sistema liberará o item para lances. Por gentileza,
fiquem atentos!

Pregoeiro 06/07/2021
09:04:54

Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir:

Pregoeiro 06/07/2021
09:04:57

7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa
de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do

valor estimado/máximo.

Pregoeiro 06/07/2021
09:10:08

Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R$35.925,00 e que,
conforme subitem 1.11 do Edital, 1.11 - Em caso de discordância existente entre as

quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico
www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste

Edital, prevalecerão as constantes do Edital.

Sistema 06/07/2021
09:10:09

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 06/07/2021
09:10:09

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

Pregoeiro 06/07/2021
09:10:50

Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de
lances!

Pregoeiro 06/07/2021
09:11:20

Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir:
7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa
de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do

valor estimado/máximo.

Pregoeiro 06/07/2021
09:11:41

Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R$35.925,00.

Pregoeiro 06/07/2021
09:12:23

Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de
lances!

Pregoeiro 06/07/2021
09:15:18

Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de
lances! Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R$35.925,00.

Pregoeiro 06/07/2021
09:15:29

Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir:
7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa
de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do

valor estimado/máximo.

Sistema 06/07/2021
09:20:10

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 06/07/2021
09:20:39

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta..
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/07/2021
09:27:07

Prezados, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a
seguir: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na

disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver
dentro do valor estimado/máximo.

Pregoeiro 06/07/2021
09:27:24

Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de
lances! Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R$35.925,00.

Sistema 06/07/2021
09:30:40

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/07/2021
09:30:42

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

Pregoeiro 06/07/2021
09:31:36

Bom dia, senhores!

Pregoeiro 06/07/2021
09:32:25

Informo que convocarei a atual arrematante para a apresentação de proposta
atualizada, nos termos do item 8 do Edital.

Pregoeiro 06/07/2021
09:33:04

Favor atentar para o disposto nos itens 8.2 e 8.9, quanto ao prazo e à documentação
que deverá ser apresentada juntamente à proposta adequada.

Sistema 06/07/2021
09:33:25

Senhor fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA,
CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/07/2021
09:53:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE
LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/07/2021
10:15:19

Prezados, informo que encaminhei a documentação para análise técnica.

Pregoeiro 06/07/2021
11:41:05

Senhores, informo que a presente sessão será suspensa. Retomaremos a partir das 14
horas. Por gentileza, estejam conectados. Obrigada!
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Pregoeiro 06/07/2021
14:03:45

Boa tarde, senhores! Declaro a presente sessão aberta.

Pregoeiro 06/07/2021
14:05:25

Informo que a equipe técnica emitiu o Parecer Técnico por meio do Memorando SEI nº
9730478, transcrito a seguir:

Pregoeiro 06/07/2021
14:05:37

"Na análise da proposta, verificou-se que o prospecto do equipamento ofertado possui
diversas condições configuráveis, conforme as necessidades de cada solicitação. Na
proposta, a empresa indicou o atendimento a diversas exigências da Administração
Municipal, porém, restou dúvidas quanto ao atendimento a alguns pontos, conforme

listamos a seguir:

Pregoeiro 06/07/2021
14:05:41

1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO
EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL;

Pregoeiro 06/07/2021
14:05:44

1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO
EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL;

Pregoeiro 06/07/2021
14:05:56

2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE
PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA;

Pregoeiro 06/07/2021
14:06:00

3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO, ISENTO DE MENSALIDADES, PARA REGISTRO E
ARMAZENAMENTO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS DE FORMA AUTÔNOMA,

QUE POSSIBILITE ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS ATRAVÉS DE PENDRIVE,
COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET. [grifo nosso]

Pregoeiro 06/07/2021
14:06:05

Em relação ao ponto 3, solicitamos que a empresa confirme que não haverá custos
para o uso do sistema em questão, visto que na proposta é indicado "- SISTEMA DE

PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA
TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. (PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL)".

Pregoeiro 06/07/2021
14:06:14

Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às exigências
relacionadas acima".

Pregoeiro 06/07/2021
14:07:42

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Neste sentido,
questionamos se o equipamento proposto atende os parâmetros listados

anteriormente, quais sejam:

Pregoeiro 06/07/2021
14:07:45

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 1. MEMÓRIA DOS
VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E

SEU REINÍCIO MANUAL;

Pregoeiro 06/07/2021
14:07:50

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 2. SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA;

Pregoeiro 06/07/2021
14:08:06

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 3. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO, ISENTO DE MENSALIDADES, PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO
DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS DE FORMA AUTÔNOMA, QUE POSSIBILITE

ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS ATRAVÉS DE PENDRIVE, COMPUTADOR,
CELULAR OU TABLET.

Pregoeiro 06/07/2021
14:08:14

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Em relação ao
ponto 3, solicitamos que a empresa confirme que não haverá custos para o uso do
sistema em questão, visto que na proposta é indicado "- SISTEMA DE PORTA USB /

PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA,
ALARMES E EVENTOS. (PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL)".

Pregoeiro 06/07/2021
14:08:25

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Aguardo
manifestação.

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:11:29

Boa tarde sr pregoeiro

Pregoeiro 06/07/2021
14:12:47

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Boa tarde!

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:14:39

Em relação aos pontos levantados seguem informações: 1. MEMÓRIA DOS VALORES
PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEU
REINÍCIO MANUAL; Sim, nossos equipamentos possuem memória de todos os

registros armazenados por até 20 anos, sem sobrepor nenhum dado, trazendo todas
as informações (de temperaturas máxima e mínima, abertura de porta..

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:17:04

..(cont) falta de energia, discagem, teste de alarmes, entre outras informações sobre
o equipamento; Esta informaçao pode ser confirmada na página 14 do catálogo anexo

(página 33 do arquivo): Porta USB para emissão de relatórios, como registro da
temperatura, alarmes e eventos através de um pen drive. Qualquer pen drive a partir

de 1 GB pode armazenar o his

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:17:42

mínimo de 30 anos. (corrigindo 30 anos ao invés de 20 digitado)

Pregoeiro 06/07/2021
14:21:57

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Senhores, estou
aguardando manifestação sobre as outras duas observações.

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:22:13

Em relação ao ponto levantado: Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA - 2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO
OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA

ELÉTRICA; Esse consta em nossa proposta como: SISTEMA DE REDUNDÂNCIA
ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO

EQUIPAMENTO.

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:23:26

Essa funcionalidade é para restabelecer os padrões de equipamento e assumir o
controle em caso de algum tipo de pane, ele age independente do controlador principal

para trazer a segurança à operação do equipamento.
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78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:28:08

Em relação ao ponto levantado: - SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA
EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS.
(PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL), neste caso, nosso sistema realiza toda a
exportação dos dados, em qualquer pendrive disponível, se for o caso e o órgão não

possa dispor do mesmo (pen drive) podemos encaminhar sim

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:29:31

junto ao equipamento, além disso, está sendo inserido a porta SAIDA SERIAL junto do
equipamento, que: SOFTWARE DEMONITORAMENTO INDREL, REALIZA A LEITURA DAS
INFORMAÇÕES A CADA MINUTO E ENVIA MENSAGENS DE ALARMES E ALERTAS POR
E-MAIL PARA TODOS OS USUÁRIOS CADASTRADOS, UTILIZANDO O SERVIDOR DE

E-MAIL DA EMPRESA. AUXILIA NA GESTÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL...

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:30:00

E A DISTÂNCIA (APÓS REALIZAR CONFIGURAÇÕES DE ROTEAMENTO E LIBERAÇÃO DE
COMPUTADOR NA REDE PARA INTERNET). EMITE RELATÓRIOS COM AS INFORMAÇÕES

DO EQUIPAMENTO E HISTÓRICO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS. PARA A
INSTALAÇÃO E USO, É NECESSÁRIO UM COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL

WINDOWS E PORTA USB DISPONÍVEL. A CONEXÃO DO COMPUTADOR COM O
EQUIPAMENTO PARA LEITURA

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:30:08

DOS DADOS É REALIZADA ATRAVÉS DE CABO SERIAL E CONVERSOR SERIAL/USB. A
INSTALAÇÃO FÍSICA DOS COMPONENTES, SOFTWARE NO COMPUTADOR, E DEMAIS
CONFIGURAÇÕES DE SERVIDOR DE E-MAIL E ROTEAMENTO PARA A INTERNET, SÃO
DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O

MANUAL DE INSTALAÇÃO ENVIADOS PELA INDREL.

78.589.504/0001-86 06/07/2021
14:30:47

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos Sr pregoeiro

Pregoeiro 06/07/2021
14:37:00

Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Informo que
encaminharei as informações para a equipe técnica. Muito obrigada!

Pregoeiro 06/07/2021
14:58:46

Senhores, informo que encaminhei a conversa do presente chat para a equipe técnica,
que emitiu parecer técnico por meio do Memorando SEI nº 9737258, transcrito a

seguir:

Pregoeiro 06/07/2021
14:58:56

"Em atendimento ao Memorando 9736961, indicamos que a proposta da empresa
atende as especificações técnica, APROVADO".

Pregoeiro 06/07/2021
14:59:49

Neste sentido, informo que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA foi classificada no presente certame, conforme parecer técnico

emitido por meio do Memorando SEI nº 9737258.

Pregoeiro 06/07/2021
14:59:59

Quanto à documentação de habilitação, informo que a empresa cumpriu com as
exigências apresentadas no Edital. Com relação aos Atestados de Capacidade Técnica
apresentados, informo que estes referem-se a PRODUTOS COMPATÍVEIS com o item

cotado, conforme preconiza o subitem 10.6, alínea j do Edital.

Pregoeiro 06/07/2021
15:00:03

Sendo assim, informo que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA foi classificada e habilitada no presente certame.

Sistema 06/07/2021
15:00:16

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 06/07/2021
15:00:27

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2021 às
15:31:00.

Pregoeiro 06/07/2021
15:01:17

Agradeço a presença de todos!

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

06/07/2021
09:00:09 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/07/2021
09:10:09 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/07/2021
09:30:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/07/2021
15:00:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/07/2021
15:00:27

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2021 às
15:31:00.

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 15:32 horas do dia 06 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER
Pregoeiro Oficial
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ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

Voltar
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