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Pregão Eletrônico

453705.12022 .10195 .4640 .10614825

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2022 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GDPG Nº 236/2021 de 25/05/2021, 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 00303003266202132, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de frigobares atendimento das
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.. 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: Frigobar
Descrição Complementar: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca , Características
Adicionais: Selo Procel
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.115,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico
Item: 1 - Frigobar

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
28.514.702/0001-02 JV & MONTEIRO

LTDA
Sim Sim 70 R$ 1.799,2700 R$ 125.948,9000 10/02/2022

16:53:54
Marca: Electrolux 
Fabricante: Electrolux 
Modelo / Versão: 01120RBA206 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar completo, capacidade de 122 litros, cor branca, voltagem
de 220 volts, com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta-latas
com capacidade para 10 latas, da marca Eletrolux. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.879.589/0001-99 C N JACOBINA Sim Sim 70 R$ 1.800,0000 R$ 126.000,0000 09/02/2022
09:41:15

Marca: Electolux 
Fabricante: Electolux 
Modelo / Versão: RE120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar, com as seguintes características mínimas: Capacidade de
122 litros; Voltagem: 220 Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás ecológico
(isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta aproveitável com compartimentos para latas e
garrafas; Termostato para ajuste de temperatura. Apresentar a maior classificação energética da categoria.
Garantia 12 messes. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS
CHAVES DOS
SANTOS

Sim Sim 70 R$ 2.000,0000 R$ 140.000,0000 10/02/2022
10:18:55

Marca: Midea MRC12B 
Fabricante: Midea MRC12B 
Modelo / Versão: Midea MRC12B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consumo (kWh) 110v:14,6 kWh/mês \ 220v: 14,3 kWh/mês
Frequência 60 Hz Tensão/Voltagem - 220V - 110V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12
meses Cor Branco Eficiência Energética A Largura Até 50,9 cm Profundidade De 51 a 60,9 cm Entrega do Produto -
não nos responsabilizamos pela instalação/montagem - Não nos responsabilizamos pelo transporte por
escadas/elevadores, guincho ou içamento deste produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 70 R$ 2.500,0000 R$ 175.000,0000 10/02/2022
15:39:36
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Marca: ELECTROLUX 
Fabricante: ELECTROLUX - BRASIL 
Modelo / Versão: RE 120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR Requisitos mínimos: Frigobar, com as seguintes
características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220 Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por
compressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta
aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Termostato para ajuste de temperatura. Apresentar a
maior classificação energética da categoria. Garantia: mínima de 12 meses, a partir da data do recebimento
definitivo. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: ELECTROLUX. Validade de Proposta: 90
(noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.671.275/0001-06 LICICOM
NEGOCIOS
EMPRESARIAIS
LTDA

Sim Sim 70 R$ 2.500,0000 R$ 175.000,0000 10/02/2022
23:17:00

Marca: electrolux 
Fabricante: electrolux 
Modelo / Versão: re120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor:
Branca , Características Adicionais: Selo Procel 
Porte da empresa: ME/EPP

30.430.226/0005-17 FUTURA
CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS L

Sim Sim 70 R$ 3.200,0000 R$ 224.000,0000 10/02/2022
15:29:35

Marca: CONSUL 
Fabricante: CONSUL 
Modelo / Versão: CRC12CB 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR Requisitos mínimos: Frigobar, com as seguintes
características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220 Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por
compressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta
aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Termostato para ajuste de temperatura. Apresentar a
maior classificação energética da categoria. Garantia: mínima de 12 meses, a partir da data do recebimento
definitivo. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.200,0000 30.430.226/0005-17 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 2.500,0000 11.186.327/0001-16 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 2.500,0000 33.671.275/0001-06 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 2.000,0000 05.207.424/0001-45 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 1.800,0000 07.879.589/0001-99 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 1.799,2700 28.514.702/0001-02 11/02/2022 09:00:00:620
R$ 1.850,0000 33.671.275/0001-06 11/02/2022 09:10:06:080
R$ 1.599,0000 05.207.424/0001-45 11/02/2022 09:10:35:693
R$ 1.590,0000 28.514.702/0001-02 11/02/2022 09:14:41:817
R$ 1.589,0000 30.430.226/0005-17 11/02/2022 09:16:20:963
R$ 1.920,2000 11.186.327/0001-16 11/02/2022 09:21:22:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 11/02/2022
09:10:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

11/02/2022
09:20:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

11/02/2022
09:20:52

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Considerando que os valores propostos
estão acima do valor estimado reabro a rodada de lances.

Encerramento 11/02/2022
09:30:53 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

11/02/2022
09:30:53 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

16/02/2022
10:03:35

Recusa da proposta. Fornecedor: FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS L, CNPJ/CPF: 30.430.226/0005-17, pelo melhor lance de R$ 1.589,0000. Motivo:
Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço médio
estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa FUTURA CLIMATIZACAO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L. Diante de preços/propostas expressamente acima do
valor estimado previsto em edital.

Recusa de
proposta

16/02/2022
10:13:03

Recusa da proposta. Fornecedor: JV & MONTEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 28.514.702/0001-02, pelo
melhor lance de R$ 1.590,0000. Motivo: Considerando que o valor alcançado após a sessão de
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disputa está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa
JV & MONTEIRO LTDA. Diante de preços/propostas expressamente acima do valor estimado
previsto em edital.

Recusa de
proposta

16/02/2022
10:27:40

Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-
45, pelo melhor lance de R$ 1.599,0000. Motivo: Considerando que o valor alcançado após a
sessão de disputa está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela
empresa VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. Diante de preços/propostas expressamente acima do
valor estimado previsto em edital.

Recusa de
proposta

16/02/2022
10:40:05

Recusa da proposta. Fornecedor: C N JACOBINA, CNPJ/CPF: 07.879.589/0001-99, pelo melhor
lance de R$ 1.800,0000. Motivo: Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa
está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa C N
JACOBINA. Diante de preços/propostas expressamente acima do valor estimado previsto em edital.

Recusa de
proposta

16/02/2022
10:57:48

Recusa da proposta. Fornecedor: LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
33.671.275/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1.850,0000. Motivo: Considerando que o valor
alcançado após a sessão de disputa está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta
apresentada pela empresa LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. Diante de preços/propostas
expressamente acima do valor estimado previsto em edital.

Recusa de
proposta

16/02/2022
11:11:14

Recusa da proposta. Fornecedor: METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
11.186.327/0001-16, pelo melhor lance de R$ 1.920,2000. Motivo: Considerando que o valor
alcançado após a sessão de disputa está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta
apresentada pela empresa METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA. Diante de preços/propostas
expressamente acima do valor estimado previsto em edital.

Cancelado no
julgamento

16/02/2022
11:27:21

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as empresas participantes do
Pregão em epígrafe não atenderam ao disposto do Edital, qual seja o preço estimado pela
Administração, tendo sido desclasificadas, não restando licitantes aptos para continuidade do
certame.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/02/2022
09:00:00

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 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5

minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 11/02/2022

09:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 11/02/2022

09:05:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se

conectados.
Pregoeiro 11/02/2022

09:09:05
Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão

Eletrônico SRP nº 001/2022/DPE/PI. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro 11/02/2022

09:09:19
O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar

lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro 11/02/2022

09:09:25
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 a DPE/PI.

Pregoeiro 11/02/2022
09:09:35

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 11/02/2022

09:09:43
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 nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema LICITACOESE após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 11/02/2022
09:09:51

E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, 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 11/02/2022

09:10:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/02/2022
09:20:01

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

Sistema 11/02/2022
09:20:52

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Considerando que os valores
propostos estão acima do valor estimado reabro a rodada de lances. Solicitamos o envio

de lances.
Sistema 11/02/2022

09:30:53
O item 1 está encerrado.

Sistema 11/02/2022
09:38:36

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
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Pregoeiro 11/02/2022
09:40:03

Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - Prezado
Licitante, Sua proposta de preços está acima do valor estimado, não seria possível uma

redução do valor final da proposta?
30.430.226/0005-

17
11/02/2022
09:44:43

Bom dia Sr Pregoeiro, tendo em vista que o estimado está abaixo do preço de mercado,
nós permanecemos com o valor arrematado. Atenciosamente

Pregoeiro 11/02/2022
09:58:04

Comunico a todos que as propostas de preços serão encaminhadas para análise do valor
proposto. Assim sendo esta pregoeira volta a se manifestar no sistema no dia

16/01/2022, às 10h.
Pregoeiro 11/02/2022

10:12:51
Para FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L - A data para

manifestação: 16/02/2022. Att Fernanda Lima - Pregoeira
Pregoeiro 11/02/2022

10:13:09
A data para manifestação: 16/02/2022. Att Fernanda Lima - Pregoeira

Pregoeiro 16/02/2022
10:01:43

Bom dia senhores licitantes, conforme informado, darei continuidade a sessão do Pregão
Eletrônico SRP nº 001/2022/DPE/PI.

Pregoeiro 16/02/2022
10:02:36

Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço
médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa FUTURA

CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L. Diante de preços/propostas
expressamente acima do valor estimado previsto em edital, não foi possível que fosse

declarada vencedora.
Pregoeiro 16/02/2022

10:04:30
Para JV & MONTEIRO LTDA - Solicito a empresa desconto no respectivo item

inicialmente ganho, sendo ele o item 01. Sr. licitante, é possível redução no valor final
proposta? Concedo prazo de 10 minutos para manifestação, sendo considerado o

silêncio como não aceitação.
Pregoeiro 16/02/2022

10:14:55
Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço

médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa JV & MONTEIRO
LTDA. Diante de preços/propostas expressamente acima do valor estimado previsto em

edital.A empresa também não manifestou interese na redução do valor.
Pregoeiro 16/02/2022

10:15:49
Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Solicito a empresa desconto no respectivo item
inicialmente ganho, sendo ele o item 01. Sr. licitante, é possível redução no valor final

proposta? Concedo prazo de 10 minutos para manifestação, sendo considerado o
silêncio como não aceitação.

05.207.424/0001-
45

16/02/2022
10:16:56

Bom dia...

05.207.424/0001-
45

16/02/2022
10:17:20

infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado.

Pregoeiro 16/02/2022
10:28:56

Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço
médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa VINICIUS CHAVES

DOS SANTOS. Diante de preços/propostas expressamente acima do valor estimado
previsto em edital.

Pregoeiro 16/02/2022
10:29:27

Para C N JACOBINA - Solicito a empresa desconto no respectivo item inicialmente
ganho, sendo ele o item 01. Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
Concedo prazo de 10 minutos para manifestação, sendo considerado o silêncio como

não aceitação.
Pregoeiro 16/02/2022

10:45:46
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Considerando que o valor alcançado

após a sessão de disputa está acima do preço médio estimado, desclassifico a proposta
apresentada pela empresa C N JACOBINA. Diante de preços/propostas expressamente

acima do valor estimado previsto em edital.
Pregoeiro 16/02/2022

10:46:05
Para LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - Solicito a empresa desconto no

respectivo item inicialmente ganho, sendo ele o item 01. Sr. licitante, é possível redução
no valor final proposta? Concedo prazo de 10 minutos para manifestação, sendo

considerado o silêncio como não aceitação.
33.671.275/0001-

06
16/02/2022
10:47:38

Prezados para o item 1 não temos como reduzir para o valor estimado.

Pregoeiro 16/02/2022
10:58:58

Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço
médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa LICICOM

NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. Diante de preços/propostas expressamente acima do
valor estimado previsto em edital.

Pregoeiro 16/02/2022
10:59:15

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Solicito a empresa desconto no
respectivo item inicialmente ganho, sendo ele o item 01. Sr. licitante, é possível redução

no valor final proposta? Concedo prazo de 10 minutos para manifestação, sendo
considerado o silêncio como não aceitação.

Pregoeiro 16/02/2022
11:11:40

Considerando que o valor alcançado após a sessão de disputa está acima do preço
médio estimado, desclassifico a proposta apresentada pela empresa METALTEC M.

OLIVEIRA COMERCIO LTDA. Diante de preços/propostas expressamente acima do valor
estimado previsto em edital.

Sistema 16/02/2022
11:27:21

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 16/02/2022
11:29:33

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/02/2022 às
12:35:00.

 

Eventos do Pregão
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Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 11/02/2022
08:39:53

Alteração equipe 11/02/2022
08:39:57

Abertura da sessão
pública

11/02/2022
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

11/02/2022
09:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

11/02/2022
09:38:36 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 16/02/2022
11:27:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/02/2022
11:29:33

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/02/2022 às
12:35:00.

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 13:06 horas do dia 16 de fevereiro de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FERNANDA MARCIA DE LIMA SILVA 
Pregoeiro Oficial

LEONARDO CHAVES BATISTA
Equipe de Apoio

TATIANA DE SOUSA BONFIM
Equipe de Apoio

Voltar   
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