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Pregão Eletrônico

985531.612018 .4282 .5147 .16350000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00061/2018 

  
Às 14:06 horas do dia 25 de maio de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo
instrumento legal Portaria 221/2018 de 09/05/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº
5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 85/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2018. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de Sistema Painel Digital de Senhas, para uso na Unidade de Saúde da Sede do Município de Mercedes.. 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: EMISSOR DE SENHA - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
Descrição Complementar: SISTEMA PAINEL DIGITAL DE SENHAS: Sistema de chamadas de senhas contendo: 1 Painel eletrônico com dígitos de 10 cm
conectado sem fio com a impressora para visualização dos pacientes, painel frontal em ABS preto, displays na cor vermelha de alto brilho, fixação através
de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA automático, fonte de alimentação, 3 dígitos de 12
cm de altura 10 cm útil, dimensões externas: 36 x 22,5 x 6,5 cm; 2 Painéis eletrônicos com dígitos de 6 cm com software diferenciado para indicar
senhas em espera, para ser instalados na farmácia e sala de vacina indicando o número de pessoas aguardando, quando chamada a senha o painel
diminuirá este valor, chamamento da senha por controle remoto sem fio em cada painel, painel frontal em ABS preto, displays na cor vermelha de alto
brilho, fixação através de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA automático, fonte de
alimentação, 3 dígitos de 7 cm de altura 6 cm útil, dimensões externas: 23,5 x 13,5 x 6 cm; 1 CPU com base para impressora de senhas, retenção de
memoria. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNID
Valor estimado: R$ 4.614,3300 Situação: Cancelado na aceitação
 

Histórico
Item: 1 - EMISSOR DE SENHA - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

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

Registro
19.318.501/0001-49 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA Sim Sim 1 R$ 10.000,0000 R$ 10.000,0000 24/05/2018

00:18:21
Marca: MICHELANGELO 

 Fabricante: MICHELANGELO 
 Modelo / Versão: ELETRÔNICO S/ FIO 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PAINEL DIGITAL DE SENHAS: Sistema de chamadas de senhas contendo: 1 Painel
eletrônico com dígitos de 10 cm conectado sem fio com a impressora para visualização dos pacientes, painel frontal em ABS preto, displays na
cor vermelha de alto brilho, fixação através de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA
automático, fonte de alimentação, 3 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil, dimensões externas: 36 x 22,5 x 6,5 cm; 2 Painéis eletrônicos com
dígitos de 6 cm com software diferenciado para indicar senhas em espera, para ser instalados na farmácia e sala de vacina indicando o número
de pessoas aguardando, quando chamada a senha o painel diminuirá este valor, chamamento da senha por controle remoto sem fio em cada
painel, painel frontal em ABS preto, displays na cor vermelha de alto brilho, fixação através de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos
através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA automático, fonte de alimentação, 3 dígitos de 7 cm de altura – 6 cm útil, dimensões
externas: 23,5 x 13,5 x 6 cm; 1 CPU com base para impressora de senhas, retenção de memoria, zera automaticamente na mudança de data,
texto personalizado 5 linhas e 3 fontes de caracteres, acompanha CD com software para programação dos textos e ajustes de data e hora, 2
bandas (tipos de atendimentos “Farmácia e Sala de Vacina”, imprime a senha no formato gráfico com altura de 1,2 cm, fonte de alimentação bi-
volt; 1 Impressora térmica com guilhotina; 1 Pedestal de piso para a impressora. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 20.000,0000 R$ 20.000,0000 25/05/2018
10:36:36

Marca: WTotem 
 Fabricante: WTotem 

 Modelo / Versão: WTotem 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PAINEL DIGITAL DE SENHAS: Sistema de chamadas de senhas contendo: 1 Painel

eletrônico com dígitos de 10 cm conectado sem fio com a impressora para visualização dos pacientes, painel frontal em ABS preto, displays na
cor vermelha de alto brilho, fixação através de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA
automático, fonte de alimentação, 3 dígitos de 12 cm de altura – 10 cm útil, dimensões externas: 36 x 22,5 x 6,5 cm; 2 Painéis eletrônicos com
dígitos de 6 cm com software diferenciado para indicar senhas em espera, para ser instalados na farmácia e sala de vacina indicando o número
de pessoas aguardando, quando chamada a senha o painel diminuirá este valor, chamamento da senha por controle remoto sem fio em cada
painel, painel frontal em ABS preto, displays na cor vermelha de alto brilho, fixação através de gotas no painel traseiro, protetor dos dígitos
através de acrílico difusor, alimentação 127/220 VCA automático, fonte de alimentação, 3 dígitos de 7 cm de altura – 6 cm útil, dimensões
externas: 23,5 x 13,5 x 6 cm; 1 CPU com base para impressora de senhas, retenção de memoria, zera automaticamente na mudança de data,
texto personalizado 5 linhas e 3 fontes de caracteres, acompanha CD com software para programação dos textos e ajustes de data e hora, 2
bandas (tipos de atendimentos “Farmácia e Sala de Vacina”, imprime a senha no formato gráfico com altura de 1,2 cm, fonte de alimentação bi-
volt; 1 Impressora térmica com guilhotina; 1 Pedestal de piso para a impressora. Garantia mínima: 01 ano.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 13.347.993/0001-14 25/05/2018 14:06:27:960
R$ 10.000,0000 19.318.501/0001-49 25/05/2018 14:06:27:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/05/2018
14:07:06 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

25/05/2018
14:28:53 Batida iminente. Data/hora iminência: 25/05/2018 14:29:53.

Encerrado 25/05/2018
14:29:53 Item encerrado

Abertura do
prazo de

25/05/2018
14:57:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.318.501/0001-49.
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Convocação -
Anexo
Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/05/2018
17:04:07

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA, CNPJ/CPF:
19.318.501/0001-49.

Recusa 25/05/2018
17:05:26

Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.318.501/0001-49, pelo melhor lance
de R$ 10.000,0000. Motivo: Licitante não enviou documentação de habilitação e proposta de preço dentro do tempo
estipulado pelo Item 11.5 e 13.1 do Edital, Licitante não respondeu nenhuma pergunta feita pelo Pregoeiro.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/05/2018
17:05:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
13.347.993/0001-14.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/05/2018
10:38:51

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14.

Recusa 28/05/2018
10:41:56

Recusa da proposta. Fornecedor: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14,
pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Proposta de preço apresentada não atende os requisitos mínimos do Termo de
Referência do Edital.

Cancelado na
aceitação

28/05/2018
10:44:54 Item cancelado na aceitação. Motivo: Nenhum Licitante atendeu os requisitos de habilitação e proposta de preço.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/05/2018 14:08:06 Boa tarde Sr. Licitantes
Pregoeiro 25/05/2018 14:08:22 Iniciando os trabalhos.
Pregoeiro 25/05/2018 14:10:35 Sr. Licitantes ofereçam lances!
Pregoeiro 25/05/2018 14:11:30 Valor deve ser inferior ao Valor Estimado.
Pregoeiro 25/05/2018 14:27:04 Sr. Licitantes ofereçam lances!
Sistema 25/05/2018 14:28:53 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:29 de 25/05/2018, após isso entrará(ão) no encerramento

aleatório.
Sistema 25/05/2018 14:28:58 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:29 de 25/05/2018, após isso entrará(ão) no encerramento

aleatório.
Sistema 25/05/2018 14:30:29 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 25/05/2018 14:56:34 Para PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - Sr. Licitante, conforme item 11.5 e 13.1 do Edital, solicito o

envio dos documentos de habilitação e proposta de preço atualizada, lembrando que o valor da proposta de
preço não pode ser superior ao de referencia do Edital.

Sistema 25/05/2018 14:57:07 Senhor fornecedor PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.318.501/0001-49, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 25/05/2018 16:03:28 Para PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - Sr. Licitante conforme informado o senhor tem 2 horas para
enviar a documentação de habilitação e proposta de preço, horário contando a partir de convocação do envio

dos documentos.
Sistema 25/05/2018 17:04:07 Senhor fornecedor PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 19.318.501/0001-49, o prazo para

envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 25/05/2018 17:05:59 Senhor fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/05/2018 17:06:23 Para D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, conforme item 11.5 e 13.1 do

Edital, solicito o envio dos documentos de habilitação e proposta de preço atualizada, lembrando que o valor
da proposta de preço não pode ser superior ao de referencia do Edital.

Pregoeiro 25/05/2018 17:27:27 Para D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, documentação poderá ser
enviada também para o e-mail compras@mercedes.pr.gov.br

Pregoeiro 25/05/2018 17:34:08 Srs. Licitantes devido ao fim do horário de expediente da Prefeitura estarei interrompendo a sessão, e
retornaremos com o trabalhos no próximo dia útil que será na segunda-feira dia 28/05/2018 a partir das

08:30 horas.
Pregoeiro 28/05/2018 10:07:54 Senhores Licitantes, retornamos com os trabalhos desta sessão.
Pregoeiro 28/05/2018 10:09:07 Para D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante conforme conversado por

telefone, aguardo retorno sobre duvida na sua Proposta de Preço que foi enviada por e-mail.
13.347.993/0001-14 28/05/2018 10:13:05 Só um momento senhor pregoeiro

Sistema 28/05/2018 10:38:51 Senhor fornecedor D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.347.993/0001-14,
o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 28/05/2018 10:44:54 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 28/05/2018 10:45:25 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/05/2018 às 11:15:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 28/05/2018 10:44:54 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento

de Prazo 28/05/2018 10:45:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/05/2018 às 11:15:00.

 
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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessão às 11:38 horas do dia 28 de maio de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
MARCELO DIECKEL 

 Pregoeiro Oficial

 
JESSICA GABRIELE FINCKLER

 Equipe de Apoio
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NILMA EGER

 Equipe de Apoio

 
JANETE DE ALMEIDA COELHO KEMMERICH

 Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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