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Pregão Eletrônico

926995.882020 .21478 .4883 .2603867103

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00088/2020

 
Às 09:01 horas do dia 27 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 010/2020 de 17/01/2020, 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 BEE
11860, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00088/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de equipamentos para Lavanderia Hospitalar, visando atender o Hospital e Maternidade Célia Câmara
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.. 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 - GRUPO 1
Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO
Descrição Complementar: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. com suspensão pneumática, com capacidade
de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a lavar, enxaguar e centrifugar
roupas de uso hospitalar. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 564.833,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 416.516,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO
Descrição Complementar: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. com suspensão pneumática, com capacidade de
lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a lavar, enxaguar e centrifugar roupas
de uso hospitalar. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 185.916,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 125.140,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: MÁQUINA SECAR ROUPA
Descrição Complementar: SECADORA ROTATIVA 60 kg ESTRUTURA equipamento de uso hospitalar para secagem, pré-
secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50 quilos de roupa por ciclo, cesto
interno em aço inoxidável AISI 304. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 66.631,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 36.530,0000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CALANDRA ROTATIVA
Descrição Complementar: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo 800mm de diâmetro por
3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas (tecidos planos). (DESCRIÇÃO
COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 180.750,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 169.704,0000 .

Item: 5
Descrição: MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL
Descrição Complementar: MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA, APLICAÇÃO TECIDO E COURO, VELOCIDADE
4.600 RPM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.149,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 6
Descrição: MÁQUINA COSTURA TECIDO
Descrição Complementar: MÁQUINA COSTURA TECIDO, APLICAÇÃO COSTURA DOMÉSTICA, TIPO INDUSTRIAL, FUNÇÃO
PONTO OVERLOQUE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE MADEIRA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.115,6800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 7
Descrição: BALANÇA
Descrição Complementar: BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL E ELETRÔNICA ESTRUTURA produto: balança portátil com
plataforma retangular de pesagem, dotada de coluna e rodízios de movimentação em poliestireno de alta resistência e
durabilidade, construída em aço carbono, resistente, leve, indicador em ABS, display de led, bandeja em Aço Inoxidável
430, livre de ferrugem, ideal para ambientes corrosivos, com aproximadamente 4 metros de cabo; CAPACIDADE para no
máximo 100 kg. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 volts.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.584,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 14.508,0000 e com valor
negociado a R$ 4.560,0000 .

Item: 8
Descrição: MESA
Descrição Complementar: MESA CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia com dois planos sem rodízio
para dobradura de roupa com as seguintes medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x 0,80 m. em aço inoxidável AISI 304,
chapa 16, pernas de tubo redondo de 1 ½ .
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 6.906,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 9
Descrição: MESA
Descrição Complementar: MESA DE AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia, dois planos com rodízio pneumático para
dobradura de roupa, em aço inoxidável AISI 304. Medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x 0,80 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.826,6000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 10
Descrição: CARRINHO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA com tampa: construído em fibra de vidro
(fiberglass) com alta durabilidade e resistência, provido de dreno, na cor vermelho, montado sobre quatro rodízios, sendo 2
fixos e 2 giratórios com diâmetro aproximado de 12 cm, liso interno e externamente, possibilitando fácil higienização, alça
de pára choque de borracha em toda a volta capacidade entre 300 a 350 litros ou dimensões mínimas entre 0,90 X 0,60 X
1,15 cm. (comprimento x largura x altura).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.425,3200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 11
Descrição: CARRINHO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA com tampa: construído em fibra de vidro
(fiberglass) com alta durabilidade e resistência, provido de dreno, na cor marfim, montado sobre quatro rodízios, sendo 2
fixos e 2 giratórios com diâmetro aproximado de 12 cm, liso interno e externamente, possibilitando fácil higienização, alça
de para choque de borracha em toda a volta capacidade entre 300 a 350 litros ou dimensões mínimas entre 0,90 X 0,60 X
1,15 cm. (comprimento x largura x altura).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.425,3200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 998.131,6400 Situação: Aceito e Habilitado
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Aceito para: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 747.890,0000 .

Itens do grupo:

 1 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

 2 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

 3 - MÁQUINA SECAR ROUPA

 4 - CALANDRA ROTATIVA

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
19.294.988/0001-77 ALIANCA

EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS
PARA
LAVANDERIA
LTDA

Sim Sim 2 R$ 250.000,0000 R$ 500.000,0000 26/10/2020
17:40:24

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: LEXDS140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a
lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de fundo
e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege
contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura inferior do
equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que proporcionam um
sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas independentes.. TAMBOR
EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada de água e de vapor; com
porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a água são em aço inox.
TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço que unem a chapa curva
com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois) compartimentos (bipartido),
cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação mecânica do processo de lavagem,
conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser preso ao eixo principal através de
flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas no corpo do cesto; possuir eixo
principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a água; TRANSMISSÃO: através de
correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente fechado, com ventilação externa,
grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para descarga; possuir rotações de
lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqência e computador. BARREIRA SANITÁRIA:
dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de roupa suja e outra voltada para o
acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico programável) capaz de armazenar no mínimo
15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão controlado eletronicamente através do CLP; todas as
funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação, centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de
água, entrada de produtos químicos, saída de água, temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento
anormal, tempo, ter funcionamento automático controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo
CLP e somente podem ser abertas uma de cada vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes
pneumáticos totalmente vedados; entrada de água dimensionada para rápido enchimento através de válvula com
acionamento pneumático e controle de nível através de pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de
válvula com acionamento pneumático com temperatura controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga
de água, acionamento pneumático é controlado pelo CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir
no mínimo os seguintes comandos: IHM com navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave
geral liga/desliga; botão de aviso (acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança
(manual/CLP); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de
abertura da porta; indicação de porta aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência;
campainha de sinalização. O painel do lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes
comandos: botão de aviso (acionamento da campainha da área de processamento); botão posicionador das portas
internas com a externa; botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja);
campainha de sinalização; CONSUMO ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqência para executar as várias
velocidades e controlar a partida da máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento
quanto de acabamento, deverão ser dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam
automaticamente o equipamento e acionam o freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um
delas estiver aberta; o controle das portas deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do
equipamento, o desliga automaticamente; botão de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente
o equipamento e aciona o freio; freio estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando
acionado, paralisa o cesto interno e desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão. Demais
especificações conforme edital.

07.540.203/0001-10 MEDIFARR
PRODUTOS
PARA A SAUDE
LTDA.

Sim Sim 2 R$ 250.000,0000 R$ 500.000,0000 27/10/2020
08:32:27

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 
Modelo / Versão: LHE 140KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO TÉCNICA Lavadora extratora hospitalar de uso profissional
destinada a lavagem, enxágue e centrifugação de roupas no mesmo cesto de lavagem. Não há necessidade de
movimentação das roupas para outro equipamento gerando maior produtividade e redução de mão de obra,
consequentemente maior durabilidade dos tecidos. ESTRUTURA Possui cabeceiras em aço SAE 1020 revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável AISI 304. Base fixa construída com chapas dobradas de alta resistência
SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e pintura de acabamento em TopCoat com acabamento epóxi. O tambor
externo e a barreira sanitária são construídos totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304. Possui portas externas
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pneumáticas (área contaminada/área limpa) totalmente em aço inoxidável, com chave de segurança que impede a
abertura com a máquina em funcionamento. Fabricada com suspensão, molas e amortecedores pneumáticos que
proporcionam maior estabilidade na centrifugação silenciosa e suave. TAMBOR INTERNO (CESTO) Construído em chapa
de aço inoxidável bipartido AISI 304, O eixo principal é fabricado em aço cromo-molibdênio apoiado nos dois lados em
mancais com rolamentos auto compensadores e buchas cônicas de montagem e desmontagem, possui revestimentos
de aço inoxidável AISI 304 em todas as partes em contato com a água. As portas de acesso são montadas no corpo do
cesto facilitando o processo de carga e descarga, além de proporcionar uma abertura ampla. SISTEMA DE
TRANSMISSÃO Através de correias em “v”, polias segundo padrão ABNT e motor trifásico. Possui velocidades para
lavagem, distribuição e até quatro velocidades de centrifugação, controladas por CLP e inversor de frequência. Possui
sistema de frenagem que garante uma parada suave e segura, mesmo que haja falta de energia elétrica. COMANDOS
Dotado de CLP (controlador lógico programável) com 200 receitas de lavagem, controla todas as funções, como
lavagem, distribuição, centrifugação, freio, níveis de água, e mais sete entradas de produtos químicos, drenagem,
controle de temperatura, desbalanceamento anormal, tempo, ciclo de reversão, entre outros. Com 3 níveis de água
totalmente eletrônico controlado pelo CLP. Descarga de água por gravidade, dimensionada para rápido deságue,
através de dreno elétrico ou pneumático. O PAINEL DE OPERAÇÕES DO LADO DO PROCESSAMENTO DE ROUPA
CONTAMINADA POSSUI OS SEGUINTES COMANDOS: IHM (interface homem/máquina) do CLP. Chave geral liga desliga.
Botão para partida de máquina OK (reset do sistema de segurança). Botão de emergência. Botão de aviso
(acionamento do alarme sonoro da área de acabamento). Comutador para controle automático/manual. Botão para
posicionamento automático das portas internas com externa (este posicionamento é feito apenas com as portas
fechadas e travadas). Comutador para abertura de porta. Sinaleiro para indicação de porta fechada e travada na área
de processamento. Alarme sonoro para termino do processo ou para chamada do operador. O PAINEL DE OPERAÇÕES
DO LADO DE ACABAMENTO DE ROUPA LIMPA POSSUI OS SEGUINTES COMANDOS: Botão de emergência. Botão de
aviso (acionamento do alarme sonoro da área de processamento). Botão para posicionamento automático das portas
internas com externa (este posicionamento é feito apenas com as portas fechadas e travadas). Comutador para
abertura de porta. Sinaleiro para indicação de porta aberta na área de processamento. Sinaleiro para indicação de
porta fechada e travada na área de acabamento. Alarme sonoro para termino de processo ou chamada do operador.
SISTEMAS DE SEGURANÇA De acordo com a norma regulamentadora NR12, todo o equipamento industrial deve
cumprir requisitos mínimos de segurança para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. OPCIONAIS:
Estrutura: pintura zinco à fogo Carenagem: totalmente pintada na cor escolhida pelo cliente, ou ainda toda em inox.

07.131.544/0001-31 TECNOWASH
SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS
EIRELI

Não Não 2 R$ 253.973,0000 R$ 507.946,0000 23/10/2020
14:10:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: MLEXS140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a
lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL).

05.731.915/0001-90 MALTEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA

Não Não 2 R$ 270.000,0000 R$ 540.000,0000 26/10/2020
15:46:52

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
Modelo / Versão: LEB-140/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. Com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a
lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de fundo
e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege
contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura inferior do
equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que proporcionam um
sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas independentes.. TAMBOR
EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada de água e de vapor; com
porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a água são em aço inox.
TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço que unem a chapa curva
com os discos laterais, Igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois) compartimentos (bipartido),
cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação mecânica do processo de lavagem,
conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser preso ao eixo principal através de
flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas no corpo do cesto; possuir eixo
principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a água; TRANSMISSÃO: através de
correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente fechado, com ventilação externa,
grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para descarga; possuir rotações de
lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqüência e computador. BARREIRA SANITÁRIA:
dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de roupa suja e outra voltada para o
acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico programável) capaz de armazenar no mínimo
15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão controlado eletronicamente através do CLP; todas as
funções como, lavagem, distribuição, pré- centrifugação, centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de
água, entrada de produtos químicos, saída de água, temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento
anormal, tempo, ter funcionamento automático controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo
CLP e somente podem ser abertas uma de cada vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes
pneumáticos totalmente vedados; entrada de água dimensionada para rápido enchimento através de válvula com
acionamento pneumático e controle de nível através de pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de
válvula com acionamento pneumático com temperatura controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga
de água, acionamento pneumático é controlado pelo CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir
no mínimo os seguintes comandos: IHM com navegação interativa (interface Homem/máquina) do CLP; botão de chave
geral liga/desliga; botão de aviso (acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança
(manual/CLP); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de
abertura da porta; indicação de porta aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência;
campainha de sinalização. O painel do lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes
comandos: botão de aviso (acionamento da campainha da área de processamento); botão posicionador das portas
internas com a externa; botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja);
campainha de sinalização; CONSUMO ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqüência para executar as várias
velocidades e controlar a partida da máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento
quanto de acabamento, deverão ser dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam
automaticamente o equipamento e acionam o freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um
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delas estiver aberta; o controle das portas deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do
equipamento, o desliga automaticamente; botão de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente
o equipamento e aciona o freio; freio estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando
acionado, paralisa o cesto interno e desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão, DEMAIS INF. CFE
EDITAL

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não 2 R$ 350.000,0000 R$ 700.000,0000 26/10/2020
14:33:01

Marca: Mamute 
Fabricante: Tecnológica Industria e Comércio de Peças e Equipa 
Modelo / Versão: LEH-140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. Com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a
lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de fundo
e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege
contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura inferior do
equipamento; SUSPENSÃO: possui amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que proporcionam um
sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas independentes. TAMBOR
EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada de água e de vapor; com
porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a água são em aço inox.
TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço que unem a chapa curva
com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois) compartimentos (bipartido),
cada compartimento tem Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação mecânica do processo de lavagem, conferindo
ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor é preso ao eixo principal através de flanges chavetadas de aço
inoxidável; as portas de acesso são montadas no corpo do cesto; possui eixo principal passante, fabricado com aço
Inox, em todas as partes em contato com a água; TRANSMISSÃO: através de correias em V e polias; motor trifásico
assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente fechado, com ventilação externa, grau de proteção; possui freio de parada
do tambor interno e estacionário para descarga; possui rotações de lavagem, distribuição e centrifugação controladas
por inversor de freqüência e computador. BARREIRA SANITÁRIA: dotado de duas portas, sendo uma voltada para o
lado de processamento de roupa suja e outra voltada para o acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP
(controlador lógico programável) capaz de armazenar no mínimo 15 programas; com movimento rotacional cíclico de
reversão controlado eletronicamente através do CLP; todas as funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação,
centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos químicos, saída de água,
temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento anormal, tempo, ter funcionamento automático
controlado pelo CLP. As portas travadas são controladas pelo CLP e somente podem ser abertas uma de cada vez;
possui componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos totalmente vedados; entrada de água
dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento pneumático e controle de nível através de
pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com acionamento pneumático com temperatura
controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água, acionamento pneumático é controlado pelo CLP.
O painel do lado de processamento (área suja) possui os seguintes comandos: IHM com navegação interativa (interface
homem/máquina) do CLP; botão de chave geral liga/desliga; botão de aviso (acionamento da campainha da área de
acabamento); botão de mudança (manual/CLP); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de
confirmação de evento; botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de acabamento (roupa limpa);
botão de parada de emergência; campainha de sinalização. O painel do lado de acabamento (área limpa) possui os
seguintes comandos: botão de aviso (acionamento da campainha da área de processamento); botão posicionador das
portas internas com a externa; botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de processamento
(roupa suja); campainha de sinalização; CONSUMO ELÉTRICO: dotadas de inversor de freqüência para executar as
várias velocidades e controlar a partida da máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento
quanto de acabamento, são dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o
equipamento e acionam o freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver aberta;
o controle das portas são feitos através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga
automaticamente; botão de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e
aciona o freio; freio estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado,
paralisa o cesto interno e desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão, suspensão e comandos
elétricos e pneumáticos são isolados do contato dos operadores através de portas de proteção com sistema de
fechamento através de travas com rosca....

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Não Não 2 R$ 394.497,7800 R$ 788.995,5600 26/10/2020
17:51:28

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: HIGH SPIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 KG. COM SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 140 KG POR OPERAÇÃO, DOTADA DE BARREIRA ANTIINFECÇÃO
CRUZADA, DESTINADA A LAVAR, ENXAGUAR E CENTRIFUGAR ROUPAS DE USO HOSPITALAR. ESTRUTURA: ADEQUADA
A NORMATIVA NR12; REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL; TODAS AS PEÇAS DA
ESTRUTURA RECEBEM TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO E-COAT COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE ALTA ESPESSURA, QUE PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO;
BASE DE FIXAÇÃO AO PISO E GALVANIZADA A FOGO QUE GARANTE MAIOR PROTEÇÃO À ESTRUTURA INFERIOR DO
EQUIPAMENTO; SUSPENSÃO: POSSUIR AMORTECEDORES E SUSPENÇÃO COM BOLSAS PNEUMÁTICAS, QUE
PROPORCIONAM UM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO COM BALANÇO DE CARGA CONVERGENTE COM REGULADOR DE
PRESSÃO E VÁLVULAS INDEPENDENTES.. TAMBOR EXTERNO: DE FORMA CILÍNDRICA; É TOTALMENTE EM CHAPA DE
AÇO INOXIDÁVEL; CONTEM ENTRADA DE ÁGUA E DE VAPOR; COM PORTA EXTERNA E TRAVA DE SEGURANÇA
TOTALMENTE EM INOX; TODAS AS PARTES EM CONTATO COM A ÁGUA SÃO EM AÇO INOX. TAMBOR INTERNO (CESTO):
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; COM CINTAS DE REFORÇO QUE UNEM A CHAPA CURVA COM OS
DISCOS LATERAIS, IGUALMENTE FABRICADOS COM AÇO INOXIDÁVEL; CONSTRUÍDO EM 02 (DOIS)
COMPARTIMENTOS (BIPARTIDO), CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ EXISTIR BATEDEIRAS DIMENSIONDAS PARA
OTIMIZAR A AÇÃO MECÂNICA DO PROCESSO DE LAVAGEM, CONFERINDO AO CONJUNTO MAIOR AÇÃO MECÂNICA DE
LAVAGEM; O TAMBOR DEVERÁ SER PRESO AO EIXO PRINCIPAL ATRAVÉS DE FLANGES CHAVETADAS DE AÇO
INOXIDÁVEL; AS PORTAS DE ACESSO DEVERÃO SER MONTADAS NO CORPO DO CESTO; POSSUIR EIXO PRINCIPAL
PASSANTE, FABRICADO COM AÇO INOX, EM TODAS AS PARTES EM CONTATO COM A ÁGUA; TRANSMISSÃO: ATRAVÉS
DE CORREIAS EM V E POLIAS; MOTOR TRIFÁSICO ASSÍNCRONO, COM ROTOR DE GAIOLA, TOTALMENTE FECHADO,
COM VENTILAÇÃO EXTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO; POSSUIR FREIO DE PARADA DO TAMBOR INTERNO E
ESTACIONÁRIO PARA DESCARGA; POSSUIR ROTAÇÕES DE LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO E CENTRIFUGAÇÃO
CONTROLADAS POR INVERSOR DE FREQÜÊNCIA E COMPUTADOR. BARREIRA SANITÁRIA: DOTADO DE DUAS PORTAS,
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SENDO UMA VOLTADA PARA O LADO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA SUJA E OUTRA VOLTADA PARA O ACABAMENTO
DAS ROUPAS LIMPAS. COMANDOS: O CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) CAPAZ DE ARMAZENAR NO
MÍNIMO 15 PROGRAMAS; COM MOVIMENTO ROTACIONAL CÍCLICO DE REVERSÃO CONTROLADO ELETRONICAMENTE
ATRAVÉS DO CLP; TODAS AS FUNÇÕES COMO, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO, PRÉ- CENTRIFUGAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO,
EMBREAGEM, FREIO, NÍVEL DE ÁGUA, ENTRADA DE ÁGUA, ENTRADA DE PRODUTOS QUÍMICOS, SAÍDA DE ÁGUA,
TEMPERATURA SELECIONÁVEL (ENTRADA DE VAPOR), DESBALANCEAMENTO ANORMAL, TEMPO, TER FUNCIONAMENTO
AUTOMÁTICO CONTROLADO PELO CLP. AS PORTAS TRAVADAS DEVERÃO SER CONTROLADAS PELO CLP E SOMENTE
PODEM SER ABERTAS UMA DE CADA VEZ; POSSUIR COMPONENTES ELÉTRICOS E QUADRO DE COMPONENTES
PNEUMÁTICOS TOTALMENTE VEDADOS; ENTRADA DE ÁGUA DIMENSIONADA PARA RÁPIDO ENCHIMENTO ATRAVÉS DE
VÁLVULA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO E CONTROLE DE NÍVEL ATRAVÉS DE PRESSOSTATO CONTROLADO PELO
CLP; ENTRADA DE VAPOR ATRAVÉS DE VÁLVULA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO COM TEMPERATURA CONTROLADA
ATRAVÉS DO CLP E SENSOR DE TEMPERATURA; DESCARGA DE ÁGUA, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO É CONTROLADO
PELO CLP. O PAINEL DO LADO DE PROCESSAMENTO (ÁREA SUJA) DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES
COMANDOS: IHM COM NAVEGAÇÃO INTERATIVA (INTERFACE HOMEM/MÁQUINA) DO CLP; BOTÃO DE CHAVE GERAL
LIGA/DESLIGA; BOTÃO DE AVISO (ACIONAMENTO DA CAMPAINHA DA ÁREA DE ACABAMENTO); BOTÃO DE MUDANÇA
(MANUAL/CLP); BOTÃO POSICIONADOR DAS PORTAS INTERNAS COM A EXTERNA; BOTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE
EVENTO; BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA; INDICAÇÃO DE PORTA ABERTA NA ÁREA DE ACABAMENTO (ROUPA LIMPA);
BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAMPAINHA DE SINALIZAÇÃO. O PAINEL DO LADO DE ACABAMENTO (ÁREA
LIMPA) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES COMANDOS: BOTÃO DE AVISO (ACIONAMENTO DA CAMPAINHA DA
ÁREA DE PROCESSAMENTO); BOTÃO POSICIONADOR DAS PORTAS INTERNAS COM A EXTERNA; BOTÃO DE ABERTURA
DA PORTA; INDICAÇÃO DE PORTA ABERTA NA ÁREA DE PROCESSAMENTO (ROUPA SUJA); CAMPAINHA DE
SINALIZAÇÃO; CONSUMO ELÉTRICO: DEVERÁ SER DOTADAS DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA PARA EXECUTAR AS
VÁRIAS VELOCIDADES E CONTROLAR A PARTIDA DA MÁQUINA. SEGURANÇA: AS PORTAS EXTERNAS, TANTO DA ÁREA
DE PROCESSAMENTO QUANTO DE ACABAMENTO, DEVERÃO SER DOTADAS DE FIM DE CURSO QUE, EM CASO DE
ABERTURA INDEVIDA, DESLIGAM AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO E ACIONAM O FREIO DE PARADA BEM COMO
IMPEDEM A PARTIDA DA MÁQUINA ENQUANTO UM DELAS ESTIVER ABERTA; O CONTROLE DAS PORTAS DEVERÁ SER
FEITO ATRAVÉS DO CLP, EM CASO DE DESBALANCEAMENTO DO EQUIPAMENTO, O DESLIGA AUTOMATICAMENTE;
BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO DE BATER, QUE QUANDO ACIONADO, DESLIGA TOTALMENTE O EQUIPAMENTO E
ACIONA O FREIO; FREIO ESTACIONÁRIO PARA CARGA E DESCARGA ATRAVÉS DE CILINDROS PNEUMÁTICOS QUE,
QUANDO ACIONADO, PARALISA O CESTO INTERNO E DESLIGA TOTALMENTE O EQUIPAMENTO; OS SISTEMAS DE
TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO E COMANDOS ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA
ANEXADA

18.255.981/0001-83 GAMA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 2 R$ 400.000,0000 R$ 800.000,0000 26/10/2020
17:35:44

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: LEXDS 140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 140 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada a
lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de fundo
e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege
contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura inferior do
equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que proporcionam um
sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas independentes.. TAMBOR
EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada de água e de vapor; com
porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a água são em aço inox.
TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço que unem a chapa curva
com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois) compartimentos (bipartido),
cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação mecânica do processo de lavagem,
conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser preso ao eixo principal através de
flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas no corpo do cesto; possuir eixo
principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a água; TRANSMISSÃO: através de
correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente fechado, com ventilação externa,
grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para descarga; possuir rotações de
lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqência e computador. BARREIRA SANITÁRIA:
dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de roupa suja e outra voltada para o
acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico programável) capaz de armazenar no mínimo
15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão controlado eletronicamente através do CLP; todas as
funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação, centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de
água, entrada de produtos químicos, saída de água, temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento
anormal, tempo, ter funcionamento automático controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo
CLP e somente podem ser abertas uma de cada vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes
pneumáticos totalmente vedados; entrada de água dimensionada para rápido enchimento através de válvula com
acionamento pneumático e controle de nível através de pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de
válvula com acionamento pneumático com temperatura controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga
de água, acionamento pneumático é controlado pelo CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir
no mínimo os seguintes comandos: IHM com navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave
geral liga/desliga; botão de aviso (acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança
(manual/CLP); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de
abertura da porta; indicação de porta aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência;
campainha de sinalização. O painel do lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes
comandos: botão de aviso (acionamento da campainha da área de processamento); botão posicionador das portas
internas com a externa; botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja);
campainha de sinalização; CONSUMO ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqência para executar as várias
velocidades e controlar a partida da máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento
quanto de acabamento, deverão ser dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam
automaticamente o equipamento e acionam o freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um
delas estiver aberta; o controle das portas deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do
equipamento, o desliga automaticamente; botão de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente
o equipamento e aciona o freio; freio estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando
acionado, paralisa o cesto interno e desliga totalmente o equipamento; DEMAIS INFORMAÇOES CONFORME EDITAL.

27.792.194/0001-61 LUANA
TARACZUK
MICHALISZYN

Sim Sim 2 R$ 400.000,0000 R$ 800.000,0000 26/10/2020
20:06:10

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
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Modelo / Versão: LEB-140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA LEB - 140 Características
Equipamento com Barreira anti-infecção. IHM touch screen de 7" com navegação interativa. Monitoramento de entradas
e saídas, alarmes e comandos intertravados impedindo operações simultâneas entre os ambientes. Processos
protegidos por senhas. Sistema anti-vibração com balanço de carga convergente e suspensões ativas por bolsas
pneumáticas com regulador de pressão e válvulas independentes e, pressostato que impede a centrifugação caso não
haja pressão suficiente. Sistema de segurança que impedem abertura das portas enquanto o cesto estiver em
movimento. Posicionamento automático do cesto exclusivamente com as portas fechadas. Abertura automática das
portas externas ao final das operações. Possui 3 níveis de lavagem, com visualização no IHM e no visor frontal.
Drenagem por válvulas de alta vazão, com a possibilidade de economia de água por meio do reuso. Aço inoxidável AISI
304 para cesto, revestimento do eixo e todas as partes da máquina em que há contato com água e/ou produtos
químicos. Base inferior inteira galvanizada à fogo. Capacidades até 140 kg possuem Cesto bipartido. Capacidade de
240 kg possui Cesto tripartido.

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 2 R$ 800.000,0000 R$ 1.600.000,0000 26/10/2020
18:03:17

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: LEB140 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento com Barreira anti-infecção. IHM touch screen de 7" com
navegação interativa. Monitoramento de entradas e saídas, alarmes e comandos intertravados impedindo operações
simultâneas entre os ambientes. Processos protegidos por senhas. Sistema anti-vibração com balanço de carga
convergente e suspensões ativas por bolsas pneumáticas com regulador de pressão e válvulas independentes e,
pressostato que impede a centrifugação caso não haja pressão suficiente. Sistema de segurança que impedem abertura
das portas enquanto o cesto estiver em movimento. Posicionamento automático do cesto exclusivamente com as portas
fechadas. Abertura automática das portas externas ao final das operações. Possui 3 níveis de lavagem, com
visualização no IHM e no visor frontal. Drenagem por válvulas de alta vazão, com a possibilidade de economia de água
por meio do reuso. Aço inoxidável AISI 304 para cesto, revestimento do eixo e todas as partes da máquina em que há
contato com água e/ou produtos químicos. Base inferior inteira galvanizada à fogo. Capacidades até 140 kg possuem
Cesto bipartido.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.600.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 800.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 800.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 788.995,5600 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 700.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 540.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 507.946,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 500.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 500.000,0000 07.540.203/0001-10 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 672.184,2400 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:05:27:570
R$ 550.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:08:52:200
R$ 480.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:08:57:507
R$ 470.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:11:03:427
R$ 450.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:11:16:503
R$ 536.800,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:11:33:550
R$ 440.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:12:36:400
R$ 430.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:13:41:013
R$ 425.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:13:59:023
R$ 416.516,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:14:22:587
R$ 440.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:14:36:770
R$ 445.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:16:22:110
R$ 415.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:16:24:123
R$ 430.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:19:01:967
R$ 410.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:19:17:620
R$ 400.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:21:31:847
R$ 320.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:21:45:640
R$ 401.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:21:47:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 28/10/2020
08:20:34

Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R$ 400.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará
Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia
autenticada de documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
09:57:03

Recusa da proposta. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.294.988/0001-77, pelo melhor lance de R$ 401.000,0000. Motivo: Referente ao item 4 do
grupo 1 (calandra), a empresa não apresentou Manual Técnico com informação do engenheiro responsável,
conforme exigência do subitem 9.12.4 do edital.

Em
Análise

04/11/2020
15:54:29

Item Em Análise. Motivo: A proposta será encaminhada para análise da área técnica e emissão do Parecer
Técnico. O item permanecerá em análise neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos
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continuidade na fase de julgamento das propostas e habilitação das empresas.
Desfeito
Situação
Em
análise do
Item

19/11/2020
10:48:33 Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido.

Aceite 19/11/2020
10:51:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 416.516,0000.

Habilitado 19/11/2020
11:04:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 416.516,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
07.131.544/0001-31 TECNOWASH

SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS
EIRELI

Não Não 1 R$ 143.839,0000 R$ 143.839,0000 23/10/2020
14:10:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: MLEXS60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)

07.540.203/0001-10 MEDIFARR
PRODUTOS
PARA A SAUDE
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 150.000,0000 R$ 150.000,0000 27/10/2020
08:32:27

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 
Modelo / Versão: LHE 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO TÉCNICA Lavadora extratora hospitalar de uso profissional
destinada a lavagem, enxágue e centrifugação de roupas no mesmo cesto de lavagem. Não há necessidade de
movimentação das roupas para outro equipamento gerando maior produtividade e redução de mão de obra,
consequentemente maior durabilidade dos tecidos. ESTRUTURA Possui cabeceiras em aço SAE 1020 revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável AISI 304. Base fixa construída com chapas dobradas de alta resistência
SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e pintura de acabamento em TopCoat com acabamento epóxi. O tambor
externo e a barreira sanitária são construídos totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304. Possui portas
externas pneumáticas (área contaminada/área limpa) totalmente em aço inoxidável, com chave de segurança que
impede a abertura com a máquina em funcionamento. Fabricada com suspensão, molas e amortecedores
pneumáticos que proporcionam maior estabilidade na centrifugação silenciosa e suave. TAMBOR INTERNO (CESTO)
Construído em chapa de aço inoxidável bipartido AISI 304, O eixo principal é fabricado em aço cromo-molibdênio
apoiado nos dois lados em mancais com rolamentos auto compensadores e buchas cônicas de montagem e
desmontagem, possui revestimentos de aço inoxidável AISI 304 em todas as partes em contato com a água. As
portas de acesso são montadas no corpo do cesto facilitando o processo de carga e descarga, além de proporcionar
uma abertura ampla. SISTEMA DE TRANSMISSÃO Através de correias em “v”, polias segundo padrão ABNT e motor
trifásico. Possui velocidades para lavagem, distribuição e até quatro velocidades de centrifugação, controladas por
CLP e inversor de frequência. Possui sistema de frenagem que garante uma parada suave e segura, mesmo que haja
falta de energia elétrica. COMANDOS Dotado de CLP (controlador lógico programável) com 200 receitas de lavagem,
controla todas as funções, como lavagem, distribuição, centrifugação, freio, níveis de água, e mais sete entradas de
produtos químicos, drenagem, controle de temperatura, desbalanceamento anormal, tempo, ciclo de reversão, entre
outros. Com 3 níveis de água totalmente eletrônico controlado pelo CLP. Descarga de água por gravidade,
dimensionada para rápido deságue, através de dreno elétrico ou pneumático. O PAINEL DE OPERAÇÕES DO LADO DO
PROCESSAMENTO DE ROUPA CONTAMINADA POSSUI OS SEGUINTES COMANDOS: IHM (interface homem/máquina)
do CLP. Chave geral liga desliga. Botão para partida de máquina OK (reset do sistema de segurança). Botão de
emergência. Botão de aviso (acionamento do alarme sonoro da área de acabamento). Comutador para controle
automático/manual. Botão para posicionamento automático das portas internas com externa (este posicionamento é
feito apenas com as portas fechadas e travadas). Comutador para abertura de porta. Sinaleiro para indicação de
porta fechada e travada na área de processamento. Alarme sonoro para termino do processo ou para chamada do
operador. O PAINEL DE OPERAÇÕES DO LADO DE ACABAMENTO DE ROUPA LIMPA POSSUI OS SEGUINTES
COMANDOS: Botão de emergência. Botão de aviso (acionamento do alarme sonoro da área de processamento).
Botão para posicionamento automático das portas internas com externa (este posicionamento é feito apenas com as
portas fechadas e travadas). Comutador para abertura de porta. Sinaleiro para indicação de porta aberta na área de
processamento. Sinaleiro para indicação de porta fechada e travada na área de acabamento. Alarme sonoro para
termino de processo ou chamada do operador. SISTEMAS DE SEGURANÇA De acordo com a norma regulamentadora
NR12, todo o equipamento industrial deve cumprir requisitos mínimos de segurança para garantir a saúde e a
integridade física dos trabalhadores. OPCIONAIS: Estrutura: pintura zinco à fogo Carenagem: totalmente pintada na
cor escolhida pelo cliente, ou ainda toda em inox.

05.731.915/0001-90 MALTEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA

Não Não 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 26/10/2020
15:46:52

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA 
Modelo / Versão: LEB-60/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. Com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 140 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
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a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de
fundo e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que
protege contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura
inferior do equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que
proporcionam um sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas
independentes.. TAMBOR EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada
de água e de vapor; com porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a
água são em aço inox. TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço
que unem a chapa curva com os discos laterais, Igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois)
compartimentos (bipartido), cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação
mecânica do processo de lavagem, conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser
preso ao eixo principal através de flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas
no corpo do cesto; possuir eixo principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a
água; TRANSMISSÃO: através de correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente
fechado, com ventilação externa, grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para
descarga; possuir rotações de lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqüência e
computador. BARREIRA SANITÁRIA: dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de
roupa suja e outra voltada para o acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico
programável) capaz de armazenar no mínimo 15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão
controlado eletronicamente através do CLP; todas as funções como, lavagem, distribuição, pré- centrifugação,
centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos químicos, saída de água,
temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento anormal, tempo, ter funcionamento automático
controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo CLP e somente podem ser abertas uma de cada
vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos totalmente vedados; entrada de água
dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento pneumático e controle de nível através de
pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com acionamento pneumático com temperatura
controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água, acionamento pneumático é controlado pelo
CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir no mínimo os seguintes comandos: IHM com
navegação interativa (interface Homem/máquina) do CLP; botão de chave geral liga/desliga; botão de aviso
(acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança (manual/CLP); botão posicionador das
portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de abertura da porta; indicação de porta
aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência; campainha de sinalização. O painel do
lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes comandos: botão de aviso (acionamento da
campainha da área de processamento); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de abertura da
porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja); campainha de sinalização; CONSUMO
ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqüência para executar as várias velocidades e controlar a partida da
máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento quanto de acabamento, deverão ser
dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o equipamento e acionam o
freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver aberta; o controle das portas
deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga automaticamente; botão
de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e aciona o freio; freio
estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado, paralisa o cesto interno e
desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão, DEMAIS INF. CFE EDITAL

19.294.988/0001-77 ALIANCA
EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS
PARA
LAVANDERIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 26/10/2020
17:40:24

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: LEXDS60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de
fundo e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que
protege contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura
inferior do equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que
proporcionam um sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas
independentes.. TAMBOR EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada
de água e de vapor; com porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a
água são em aço inox. TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço
que unem a chapa curva com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois)
compartimentos (bipartido), cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação
mecânica do processo de lavagem, conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser
preso ao eixo principal através de flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas
no corpo do cesto; possuir eixo principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a
água; TRANSMISSÃO: através de correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente
fechado, com ventilação externa, grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para
descarga; possuir rotações de lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqência e
computador. BARREIRA SANITÁRIA: dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de
roupa suja e outra voltada para o acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico
programável) capaz de armazenar no mínimo 15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão
controlado eletronicamente através do CLP; todas as funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação,
centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos químicos, saída de água,
temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento anormal, tempo, ter funcionamento automático
controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo CLP e somente podem ser abertas uma de cada
vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos totalmente vedados; entrada de água
dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento pneumático e controle de nível através de
pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com acionamento pneumático com temperatura
controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água, acionamento pneumático é controlado pelo
CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir no mínimo os seguintes comandos: IHM com
navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave geral liga/desliga; botão de aviso
(acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança (manual/CLP); botão posicionador das
portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de abertura da porta; indicação de porta
aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência; campainha de sinalização. O painel do
lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes comandos: botão de aviso (acionamento da
campainha da área de processamento); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de abertura da
porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja); campainha de sinalização; CONSUMO
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ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqência para executar as várias velocidades e controlar a partida da
máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento quanto de acabamento, deverão ser
dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o equipamento e acionam o
freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver aberta; o controle das portas
deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga automaticamente; botão
de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e aciona o freio; freio
estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado, paralisa o cesto interno e
desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão. Demais especificações conforme edital.

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 26/10/2020
18:03:17

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RLXHF-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de
fundo e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que
protege contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura
inferior do equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que
proporcionam um sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas
independentes.. TAMBOR EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada
de água e de vapor; com porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a
água são em aço inox. TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço
que unem a chapa curva com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois)
compartimentos (bipartido), cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação
mecânica do processo de lavagem, conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser
preso ao eixo principal através de flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas
no corpo do cesto; possuir eixo principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a
água; TRANSMISSÃO: através de correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente
fechado, com ventilação externa, grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para
descarga; possuir rotações de lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqüência e
computador. BARREIRA SANITÁRIA: dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de
roupa suja e outra voltada para o acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico
programável) capaz de armazenar no mínimo 15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão
controlado eletronicamente através do CLP; todas as funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação,
centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos químicos, saída de água,
temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento anormal, tempo, ter funcionamento automático
controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo CLP e somente podem ser abertas uma de cada
vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos totalmente vedados; entrada de água
dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento pneumático e controle de nível através de
pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com acionamento pneumático com temperatura
controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água, acionamento pneumático é controlado pelo
CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir no mínimo os seguintes comandos: IHM com
navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave geral liga/desliga; botão de aviso
(acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança (manual/CLP); botão posicionador das
portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de abertura da porta; indicação de porta
aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência; campainha de sinalização. O painel do
lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes comandos: botão de aviso (acionamento da
campainha da área de processamento); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de abertura da
porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja); campainha de sinalização; CONSUMO
ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqüência para executar as várias velocidades e controlar a partida da
máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento quanto de acabamento, deverão ser
dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o equipamento e acionam o
freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver aberta; o controle das portas
deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga automaticamente; botão
de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e aciona o freio; freio
estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado, paralisa o cesto interno e
desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão, suspensão e comandos elétricos e pneumáticos
deverão ser isolados do contado dos operad

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 246.171,0700 R$ 246.171,0700 26/10/2020
17:51:28

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: HIGH SPIN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 KG. COM SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 60 KG POR OPERAÇÃO, DOTADA DE BARREIRA ANTIINFECÇÃO
CRUZADA, DESTINADA A LAVAR, ENXAGUAR E CENTRIFUGAR ROUPAS DE USO HOSPITALAR. ESTRUTURA:
ADEQUADA A NORMATIVA NR12; REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL; TODAS AS
PEÇAS DA ESTRUTURA RECEBEM TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO E-COAT COM PROTEÇÃO
ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE ALTA ESPESSURA, QUE PROTEGE
CONTRA OXIDAÇÃO; BASE DE FIXAÇÃO AO PISO E GALVANIZADA A FOGO QUE GARANTE MAIOR PROTEÇÃO À
ESTRUTURA INFERIOR DO EQUIPAMENTO; SUSPENSÃO: POSSUIR AMORTECEDORES E SUSPENÇÃO COM BOLSAS
PNEUMÁTICAS, QUE PROPORCIONAM UM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO COM BALANÇO DE CARGA CONVERGENTE COM
REGULADOR DE PRESSÃO E VÁLVULAS INDEPENDENTES.. TAMBOR EXTERNO: DE FORMA CILÍNDRICA; É
TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; CONTEM ENTRADA DE ÁGUA E DE VAPOR; COM PORTA EXTERNA E
TRAVA DE SEGURANÇA TOTALMENTE EM INOX; TODAS AS PARTES EM CONTATO COM A ÁGUA SÃO EM AÇO INOX.
TAMBOR INTERNO (CESTO): CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; COM CINTAS DE REFORÇO QUE UNEM A
CHAPA CURVA COM OS DISCOS LATERAIS, IGUALMENTE FABRICADOS COM AÇO INOXIDÁVEL; CONSTRUÍDO EM 02
(DOIS) COMPARTIMENTOS (BIPARTIDO), CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ EXISTIR BATEDEIRAS DIMENSIONDAS
PARA OTIMIZAR A AÇÃO MECÂNICA DO PROCESSO DE LAVAGEM, CONFERINDO AO CONJUNTO MAIOR AÇÃO
MECÂNICA DE LAVAGEM; O TAMBOR DEVERÁ SER PRESO AO EIXO PRINCIPAL ATRAVÉS DE FLANGES CHAVETADAS
DE AÇO INOXIDÁVEL; AS PORTAS DE ACESSO DEVERÃO SER MONTADAS NO CORPO DO CESTO; POSSUIR EIXO
PRINCIPAL PASSANTE, FABRICADO COM AÇO INOX, EM TODAS AS PARTES EM CONTATO COM A ÁGUA;
TRANSMISSÃO: ATRAVÉS DE CORREIAS EM V E POLIAS; MOTOR TRIFÁSICO ASSÍNCRONO, COM ROTOR DE GAIOLA,
TOTALMENTE FECHADO, COM VENTILAÇÃO EXTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO; POSSUIR FREIO DE PARADA DO TAMBOR
INTERNO E ESTACIONÁRIO PARA DESCARGA; POSSUIR ROTAÇÕES DE LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO E CENTRIFUGAÇÃO
CONTROLADAS POR INVERSOR DE FREQÜÊNCIA E COMPUTADOR. BARREIRA SANITÁRIA: DOTADO DE DUAS
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PORTAS, SENDO UMA VOLTADA PARA O LADO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA SUJA E OUTRA VOLTADA PARA O
ACABAMENTO DAS ROUPAS LIMPAS. COMANDOS: O CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) CAPAZ DE
ARMAZENAR NO MÍNIMO 15 PROGRAMAS; COM MOVIMENTO ROTACIONAL CÍCLICO DE REVERSÃO CONTROLADO
ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DO CLP; TODAS AS FUNÇÕES COMO, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO, PRÉ-
CENTRIFUGAÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO, EMBREAGEM, FREIO, NÍVEL DE ÁGUA, ENTRADA DE ÁGUA, ENTRADA DE
PRODUTOS QUÍMICOS, SAÍDA DE ÁGUA, TEMPERATURA SELECIONÁVEL (ENTRADA DE VAPOR),
DESBALANCEAMENTO ANORMAL, TEMPO, TER FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTROLADO PELO CLP. AS PORTAS
TRAVADAS DEVERÃO SER CONTROLADAS PELO CLP E SOMENTE PODEM SER ABERTAS UMA DE CADA VEZ; POSSUIR
COMPONENTES ELÉTRICOS E QUADRO DE COMPONENTES PNEUMÁTICOS TOTALMENTE VEDADOS; ENTRADA DE
ÁGUA DIMENSIONADA PARA RÁPIDO ENCHIMENTO ATRAVÉS DE VÁLVULA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO E
CONTROLE DE NÍVEL ATRAVÉS DE PRESSOSTATO CONTROLADO PELO CLP; ENTRADA DE VAPOR ATRAVÉS DE
VÁLVULA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO COM TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVÉS DO CLP E SENSOR DE
TEMPERATURA; DESCARGA DE ÁGUA, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO É CONTROLADO PELO CLP. O PAINEL DO LADO
DE PROCESSAMENTO (ÁREA SUJA) DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES COMANDOS: IHM COM
NAVEGAÇÃO INTERATIVA (INTERFACE HOMEM/MÁQUINA) DO CLP; BOTÃO DE CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; BOTÃO
DE AVISO (ACIONAMENTO DA CAMPAINHA DA ÁREA DE ACABAMENTO); BOTÃO DE MUDANÇA (MANUAL/CLP);
BOTÃO POSICIONADOR DAS PORTAS INTERNAS COM A EXTERNA; BOTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE EVENTO; BOTÃO DE
ABERTURA DA PORTA; INDICAÇÃO DE PORTA ABERTA NA ÁREA DE ACABAMENTO (ROUPA LIMPA); BOTÃO DE
PARADA DE EMERGÊNCIA; CAMPAINHA DE SINALIZAÇÃO. O PAINEL DO LADO DE ACABAMENTO (ÁREA LIMPA) DEVE
POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES COMANDOS: BOTÃO DE AVISO (ACIONAMENTO DA CAMPAINHA DA ÁREA DE
PROCESSAMENTO); BOTÃO POSICIONADOR DAS PORTAS INTERNAS COM A EXTERNA; BOTÃO DE ABERTURA DA
PORTA; INDICAÇÃO DE PORTA ABERTA NA ÁREA DE PROCESSAMENTO (ROUPA SUJA); CAMPAINHA DE
SINALIZAÇÃO; CONSUMO ELÉTRICO: DEVERÁ SER DOTADAS DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA PARA EXECUTAR AS
VÁRIAS VELOCIDADES E CONTROLAR A PARTIDA DA MÁQUINA. SEGURANÇA: AS PORTAS EXTERNAS, TANTO DA
ÁREA DE PROCESSAMENTO QUANTO DE ACABAMENTO, DEVERÃO SER DOTADAS DE FIM DE CURSO QUE, EM CASO
DE ABERTURA INDEVIDA, DESLIGAM AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO E ACIONAM O FREIO DE PARADA BEM
COMO IMPEDEM A PARTIDA DA MÁQUINA ENQUANTO UM DELAS ESTIVER ABERTA; O CONTROLE DAS PORTAS
DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DO CLP, EM CASO DE DESBALANCEAMENTO DO EQUIPAMENTO, O DESLIGA
AUTOMATICAMENTE; BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO DE BATER, QUE QUANDO ACIONADO, DESLIGA TOTALMENTE O
EQUIPAMENTO E ACIONA O FREIO; FREIO ESTACIONÁRIO PARA CARGA E DESCARGA ATRAVÉS DE CILINDROS
PNEUMÁTICOS QUE, QUANDO ACIONADO, PARALISA O CESTO INTERNO E DESLIGA TOTALMENTE O EQUIPAMENTO;
OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO E COMANDOS ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS..... DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA ANEXADA

18.255.981/0001-83 GAMA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 26/10/2020
17:35:44

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: LEXDS 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de
fundo e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que
protege contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura
inferior do equipamento; SUSPENSÃO: possuir amortecedores e suspenção com bolsas Pneumáticas, que
proporcionam um sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas
independentes.. TAMBOR EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada
de água e de vapor; com porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a
água são em aço inox. TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço
que unem a chapa curva com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois)
compartimentos (bipartido), cada compartimento deverá existir Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação
mecânica do processo de lavagem, conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor deverá ser
preso ao eixo principal através de flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso deverão ser montadas
no corpo do cesto; possuir eixo principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a
água; TRANSMISSÃO: através de correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente
fechado, com ventilação externa, grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para
descarga; possuir rotações de lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqência e
computador. BARREIRA SANITÁRIA: dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de
roupa suja e outra voltada para o acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico
programável) capaz de armazenar no mínimo 15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão
controlado eletronicamente através do CLP; todas as funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação,
centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos químicos, saída de água,
temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento anormal, tempo, ter funcionamento automático
controlado pelo CLP. As portas travadas deverão ser controladas pelo CLP e somente podem ser abertas uma de cada
vez; possuir componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos totalmente vedados; entrada de água
dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento pneumático e controle de nível através de
pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com acionamento pneumático com temperatura
controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água, acionamento pneumático é controlado pelo
CLP. O painel do lado de processamento (área suja) deverá possuir no mínimo os seguintes comandos: IHM com
navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave geral liga/desliga; botão de aviso
(acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança (manual/CLP); botão posicionador das
portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de abertura da porta; indicação de porta
aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência; campainha de sinalização. O painel do
lado de acabamento (área limpa) deve possuir no mínimo os seguintes comandos: botão de aviso (acionamento da
campainha da área de processamento); botão posicionador das portas internas com a externa; botão de abertura da
porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja); campainha de sinalização; CONSUMO
ELÉTRICO: deverá ser dotadas de inversor de freqência para executar as várias velocidades e controlar a partida da
máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento quanto de acabamento, deverão ser
dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o equipamento e acionam o
freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver aberta; o controle das portas
deverá ser feito através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga automaticamente; botão
de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e aciona o freio; freio
estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado, paralisa o cesto interno e
desliga totalmente o equipamento; DEMAIS INFORMAÇOES CONFORME EDITAL.

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE

Não Não 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 26/10/2020
14:33:01
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PECAS E
EQUIPAMENTO
Marca: Mamute 
Fabricante: Tecnológica Industria e Comércio de Peças e Equipa 
Modelo / Versão: LEH-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL, 60 Kg. Com suspensão
pneumática, com capacidade de lavagem de 60 kg por operação, dotada de barreira antiinfecção cruzada, destinada
a lavar, enxaguar e centrifugar roupas de uso hospitalar. ESTRUTURA: adequada a normativa NR12; revestidas
internamente com chapas de aço inoxidável; todas as peças da estrutura recebem tratamento com aplicação de
fundo e-coat com proteção anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que
protege contra oxidação; base de fixação ao piso e galvanizada a fogo que garante maior proteção à estrutura
inferior do equipamento; SUSPENSÃO: possui amortecedores e suspensão com bolsas Pneumáticas, que
proporcionam um sistema anti-vibração com balanço de carga convergente com regulador de pressão e válvulas
independentes. TAMBOR EXTERNO: de forma cilíndrica; é totalmente em chapa de aço inoxidável; contem entrada de
água e de vapor; com porta externa e trava de segurança totalmente em inox; todas as partes em contato com a
água são em aço inox. TAMBOR INTERNO (CESTO): construído em chapa de aço inoxidável; com cintas de reforço
que unem a chapa curva com os discos laterais, igualmente fabricados com aço inoxidável; construído em 02 (dois)
compartimentos (bipartido), cada compartimento com Batedeiras dimensiondas para otimizar a ação mecânica do
processo de lavagem, conferindo ao conjunto maior ação mecânica de lavagem; o tambor é preso ao eixo principal
através de flanges chavetadas de aço inoxidável; as portas de acesso são montadas no corpo do cesto; possui eixo
principal passante, fabricado com aço Inox, em todas as partes em contato com a água; TRANSMISSÃO: através de
correias em V e polias; motor trifásico assíncrono, com rotor de gaiola, totalmente fechado, com ventilação externa,
grau de proteção; possuir freio de parada do tambor interno e estacionário para descarga; possuir rotações de
lavagem, distribuição e centrifugação controladas por inversor de freqüência e computador. BARREIRA SANITÁRIA:
dotado de duas portas, sendo uma voltada para o lado de processamento de roupa suja e outra voltada para o
acabamento das roupas limpas. COMANDOS: O CLP (controlador lógico programável) capaz de armazenar no mínimo
15 programas; com movimento rotacional cíclico de reversão controlado eletronicamente através do CLP; todas as
funções como, lavagem, distribuição, pré-centrifugação, centrifugação, embreagem, freio, nível de água, entrada de
água, entrada de produtos químicos, saída de água, temperatura selecionável (entrada de vapor), desbalanceamento
anormal, tempo, tem funcionamento automático controlado pelo CLP. As portas travadas são controladas pelo CLP e
somente podem ser abertas uma de cada vez; possui componentes elétricos e quadro de componentes pneumáticos
totalmente vedados; entrada de água dimensionada para rápido enchimento através de válvula com acionamento
pneumático e controle de nível através de pressostato controlado pelo CLP; entrada de vapor através de válvula com
acionamento pneumático com temperatura controlada através do CLP e sensor de temperatura; descarga de água,
acionamento pneumático é controlado pelo CLP. O painel do lado de processamento (área suja) possui no mínimo os
seguintes comandos: IHM com navegação interativa (interface homem/máquina) do CLP; botão de chave geral
liga/desliga; botão de aviso (acionamento da campainha da área de acabamento); botão de mudança (manual/CLP);
botão posicionador das portas internas com a externa; botão de confirmação de evento; botão de abertura da porta;
indicação de porta aberta na área de acabamento (roupa limpa); botão de parada de emergência; campainha de
sinalização. O painel do lado de acabamento (área limpa) possui no mínimo os seguintes comandos: botão de aviso
(acionamento da campainha da área de processamento); botão posicionador das portas internas com a externa;
botão de abertura da porta; indicação de porta aberta na área de processamento (roupa suja); campainha de
sinalização; CONSUMO ELÉTRICO: são dotadas de inversor de freqüência para executar as várias velocidades e
controlar a partida da máquina. SEGURANÇA: as portas externas, tanto da área de processamento quanto de
acabamento, são dotadas de fim de curso que, em caso de abertura indevida, desligam automaticamente o
equipamento e acionam o freio de parada bem como impedem a partida da máquina enquanto um delas estiver
aberta; o controle das portas são feitos através do CLP, em caso de desbalanceamento do equipamento, o desliga
automaticamente; botão de emergência tipo de bater, que quando acionado, desliga totalmente o equipamento e
aciona o freio; freio estacionário para carga e descarga através de cilindros pneumáticos que, quando acionado,
paralisa o cesto interno e desliga totalmente o equipamento; os sistemas de transmissão, suspensão e comandos
elétricos e pneumáticos são isolados do contato dos operadores através de portas de proteção com sistema de
fechamento através de portas ..

27.792.194/0001-61 LUANA
TARACZUK
MICHALISZYN

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 26/10/2020
20:06:10

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: LEB-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA EXTRATORA COM BARREIRA LEB - 60 Características
Equipamento com Barreira anti-infecção. IHM touch screen de 7" com navegação interativa. Monitoramento de
entradas e saídas, alarmes e comandos intertravados impedindo operações simultâneas entre os ambientes.
Processos protegidos por senhas. Sistema anti-vibração com balanço de carga convergente e suspensões ativas por
bolsas pneumáticas com regulador de pressão e válvulas independentes e, pressostato que impede a centrifugação
caso não haja pressão suficiente. Sistema de segurança que impedem abertura das portas enquanto o cesto estiver
em movimento. Posicionamento automático do cesto exclusivamente com as portas fechadas. Abertura automática
das portas externas ao final das operações. Possui 3 níveis de lavagem, com visualização no IHM e no visor frontal.
Drenagem por válvulas de alta vazão, com a possibilidade de economia de água por meio do reuso. Aço inoxidável
AISI 304 para cesto, revestimento do eixo e todas as partes da máquina em que há contato com água e/ou produtos
químicos. Base inferior inteira galvanizada à fogo. Capacidades até 140 kg possuem Cesto bipartido. Capacidade de
240 kg possui Cesto tripartido.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 300.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 250.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 246.171,0700 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 200.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 200.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 200.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 150.000,0000 07.540.203/0001-10 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 143.839,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 208.866,1400 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:05:56:883
R$ 226.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:08:58:910
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R$ 180.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:09:14:697
R$ 143.800,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:10:24:303
R$ 175.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:11:05:860
R$ 150.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:11:18:917
R$ 170.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:12:02:837
R$ 140.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:13:56:670
R$ 135.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:14:05:850
R$ 165.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:14:07:560
R$ 133.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:14:41:517
R$ 132.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:16:29:693
R$ 130.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:16:45:433
R$ 136.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:16:51:963
R$ 129.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:17:12:890
R$ 129.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:17:24:217
R$ 128.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:18:05:033
R$ 128.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:18:25:947
R$ 127.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:18:58:130
R$ 127.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:19:13:163
R$ 200.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:19:55:113
R$ 126.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:20:56:417
R$ 126.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:21:14:980
R$ 125.140,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:22:09:500
R$ 125.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:22:45:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 28/10/2020
08:20:34

Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R$ 135.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará
Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia
autenticada de documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
09:57:03

Recusa da proposta. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.294.988/0001-77, pelo melhor lance de R$ 136.000,0000. Motivo: Referente ao item 4 do
grupo 1 (calandra), a empresa não apresentou Manual Técnico com informação do engenheiro responsável,
conforme exigência do subitem 9.12.4 do edital.

Em
Análise

04/11/2020
15:54:29

Item Em Análise. Motivo: A proposta será encaminhada para análise da área técnica e emissão do Parecer
Técnico. O item permanecerá em análise neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos
continuidade na fase de julgamento das propostas e habilitação das empresas.

Desfeito
Situação
Em
análise do
Item

19/11/2020
10:48:33 Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido.

Aceite 19/11/2020
10:51:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 125.140,0000.

Habilitado 19/11/2020
11:04:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 125.140,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - MÁQUINA SECAR ROUPA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
07.131.544/0001-31 TECNOWASH

SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS
EIRELI

Não Não 1 R$ 45.663,0000 R$ 45.663,0000 23/10/2020
14:10:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: SC350E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg ESTRUTURA equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO
EDITAL)

07.540.203/0001-10 MEDIFARR
PRODUTOS

Sim Sim 1 R$ 53.000,0000 R$ 53.000,0000 27/10/2020
08:32:28
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PARA A SAUDE
LTDA.
Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 
Modelo / Versão: SDE 60KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Técnica: CORPO EXTERNO: Gabinete com estrutura tipo
monobloco e chapas laterais em chapa de aço SAE-1020, com tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo
processo e-coat e pintura eletrostática a pó. Revestimento interno com isolante térmico (lã de vidro) entre as chapas
laterais da máquina e o tambor do cesto. Porta confeccionada em aço SAE-1020, com tratamento químico
anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática a pó, com visor de vidro temperado isolado
com uma guarnição de borracha permitindo a visualização das roupas em movimento no seu interior, trava
eletromagnética para fechamento da porta, 02 exaustores traseiros incorporados a estrutura da máquina, acionados
por motores elétricos de 1 CV cada para melhor circulação do ar quente. CESTO: Fabricado em chapa galvanizada ou
de aço inox AISI-304, simetricamente perfurados e repuxados, permitindo uma perfeita circulação de calor entre as
roupas. Batedeiras internas fabricadas em chapa galvanizada ou de aço inox AISI-304 simetricamente dispostas,
permitem distribuir as roupas de forma uniforme oferecendo uma maior ação mecânica. Gaveta coletora de felpas
com frente e estrutura interna confeccionada em chapa aço SAE-1020, com tratamento químico anticorrosivo por
imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática a pó, possui duas alças para abertura e fechamento da gaveta,
totalmente removível, localizada abaixo do cesto. TRANSMISSÃO: &#61656; Os modelos de 20KG, 30Kg, 50kg e
100Kg a transmissão é feita através de polias e correias tipo V, com proteção de segurança para as polias. No modelo
de 100kg a transmissão dos motores dos exaustores também é feita através de polias e correias tipo V, com proteção
de segurança para as polias. SISTEMAS DE AQUECIMENTO: &#61623; Elétrico: Através de conjunto de resistências
elétricas aletadas; &#61623; Vapor: Através de conjunto de serpentinas de cobre aletadas; &#61623; Gás: Através
de conjunto de queimadores, dotados de sensores infravermelhos que desligam o gás em caso de vazamentos.
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Composto por painel de comando frontal contendo: &#61692; Chave
geral localizada acima do painel de comando, chave liga/desliga, alarme sonoro que avisa fim de cada ciclo,
timer/temporizador com controlador de temperatura digital e seleção de tempo de operação, botão com lâmpada
sinalizadora para reset do sistema de segurança, botão para abertura de porta e desligar alarme de fim de ciclo e
botão de emergência; &#61692; Motores elétricos de indução e painel de comandos nas opções 220V ou 380V
trifásico. SEGURANÇA: &#61656; Tampa de proteção do mancal e tampa lateral das polias, motor elétrico e caixa de
comando, confeccionadas em chapa de aço SAE-1020 com tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo
processo e-coat e pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e melhor acabamento; &#61623;
Trava eletromagnética na porta de acesso, monitorada por relé de segurança e funcionando em conjunto com relé de
movimento zero, para liberar a abertura da porta somente com os motores totalmente parados conforme a NR-12,
somente liberando o funcionamento do equipamento com a porta fechada; &#61623; Botão de emergência;
&#61623; Trava elétrica para fechamento da porta; &#61623; Dispositivos de segurança de acordo com a norma NR-
12; &#61623; Leia o manual técnico que acompanha o equipamento.

19.294.988/0001-77 ALIANCA
EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS
PARA
LAVANDERIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 60.000,0000 R$ 60.000,0000 26/10/2020
17:40:24

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: SRE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg ESTRUTURA equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. O controle de tempo e de temperatura
automático regulável para cada tipo de tecido. Filtragem de ar através de caixa coletora com tela, exaustor centrífugo
com circulação de ar quente, sistema de segurança para cesto e exaustor independentes, secador com timer e
termostato. O gabinete construído em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura à base de poliuretano.
CILINDROS: possuir dois cilindros, um interno giratório, que movimenta a roupa pela rotação e presença de pás, e
outro externo e fixo. FILTRAÇÃO: deve possuir gavetas duplas para retenção de partículas grossas e finas com filtro
porta resíduo de fácil limpeza. Amplo visor frontal de vidro que garanta uma boa visualização da queda da roupa e a
manutenção do equipamento. AQUECIMENTO ELÉTRICO: deve ser feito através de resistências tubulares aletadas e
agrupadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1020 galvanizado e uma eficiente irradiação de calor para
secagem da roupa. Dispositivo elétrico localizado na parte frontal que desligue automaticamente no caso de abertura
indevida. MOTOR: deve ser trifásico com protetor térmico totalmente fechado pelo gabinete evitando acidente com
correias e queimaduras no operador. COMANDO: de tempo e temperatura deve ser automático e regulável garantindo
a temperatura ideal para cada carga. Deve possuir ciclo de resfriamento gradativo da roupa que evite queimadura
das mesmas e até mesmo no operador. CONSTRUÇÃO: a secadora deve possuir pés niveladores. Parte Frontal e
laterais com algum tipo isolador térmico para reduzir o consumo e agilizar o processo de secagem. Os projetos,
materiais e a construção do equipamento devem atender às especificações de acordo com a Norma NR12 de
Segurança com Laudo Técnico e as Arts das mesmas.

18.255.981/0001-83 GAMA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 26/10/2020
17:35:44

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: SRE60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg ESTRUTURA equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. O controle de tempo e de temperatura
automático regulável para cada tipo de tecido. Filtragem de ar através de caixa coletora com tela, exaustor centrífugo
com circulação de ar quente, sistema de segurança para cesto e exaustor independentes, secador com timer e
termostato. O gabinete construído em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura à base de poliuretano.
CILINDROS: possuir dois cilindros, um interno giratório, que movimenta a roupa pela rotação e presença de pás, e
outro externo e fixo. FILTRAÇÃO: deve possuir gavetas duplas para retenção de partículas grossas e finas com filtro
porta resíduo de fácil limpeza. Amplo visor frontal de vidro que garanta uma boa visualização da queda da roupa e a
manutenção do equipamento. AQUECIMENTO ELÉTRICO: deve ser feito através de resistências tubulares aletadas e
agrupadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1020 galvanizado e uma eficiente irradiação de calor para
secagem da roupa. Dispositivo elétrico localizado na parte frontal que desligue automaticamente no caso de abertura
indevida. MOTOR: deve ser trifásico com protetor térmico totalmente fechado pelo gabinete evitando acidente com
correias e queimaduras no operador. COMANDO: de tempo e temperatura deve ser automático e regulável garantindo
a temperatura ideal para cada carga. Deve possuir ciclo de resfriamento gradativo da roupa que evite queimadura
das mesmas e até mesmo no operador. CONSTRUÇÃO: a secadora deve possuir pés niveladores. Parte Frontal e
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laterais com algum tipo isolador térmico para reduzir o consumo e agilizar o processo de secagem. Os projetos,
materiais e a construção do equipamento devem atender às especificações de acordo com a Norma NR12 de
Segurança com Laudo Técnico e as Arts das mesmas.

05.731.915/0001-90 MALTEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA

Não Não 1 R$ 75.000,0000 R$ 75.000,0000 26/10/2020
15:46:52

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
Modelo / Versão: SR-60/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg – ESTRUTURA equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. O controle de tempo e de temperatura
automático regulável para cada tipo de tecido. Filtragem de ar através de caixa coletora com tela, exaustor centrífugo
com circulação de ar quente, sistema de segurança para cesto e exaustor independentes, secador com timer e
termostato. O gabinete construído em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura à base de poliuretano.
CILINDROS: possuir dois cilindros, um interno giratório, que movimenta a roupa pela rotação e presença de pás, e
outro externo e fixo. FILTRAÇÃO: deve possuir gavetas duplas para retenção de partículas grossas e finas com filtro
porta resíduo de fácil limpeza. Amplo visor frontal de vidro que garanta uma boa visualização da queda da roupa e a
manutenção do equipamento. AQUECIMENTO ELÉTRICO: deve ser feito através de resistências tubulares aletadas e
agrupadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1020 galvanizado e uma eficiente irradiação de calor para
secagem da roupa. Dispositivo elétrico localizado na parte frontal que desligue automaticamente no caso de abertura
indevida. MOTOR: deve ser trifásico com protetor térmico totalmente fechado pelo gabinete evitando acidente com
correias e queimaduras no operador. COMANDO: de tempo e temperatura deve ser automático e regulável garantindo
a temperatura ideal para cada carga. Deve possuir ciclo de resfriamento gradativo da roupa que evite queimadura
das mesmas e até mesmo no operador. CONSTRUÇÃO: a secadora deve possuir pés niveladores. Parte Frontal e
laterais com algum tipo isolador térmico para reduzir o consumo e agilizar o processo de secagem. Os projetos,
materiais e a construção do equipamento ATENDEM às especificações de acordo com a Norma NR12 de Segurança
com Laudo Técnico e as Arts das mesmas

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 81.625,4700 R$ 81.625,4700 26/10/2020
17:51:28

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: ECOSYSTEM M4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 KG - ESTRUTURA EQUIPAMENTO DE USO
HOSPITALAR PARA SECAGEM, PRÉ-SECAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE COM
CAPACIDADE PARA 50 QUILOS DE ROUPA POR CICLO, CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. O CONTROLE
DE TEMPO E DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO REGULÁVEL PARA CADA TIPO DE TECIDO. FILTRAGEM DE AR ATRAVÉS
DE CAIXA COLETORA COM TELA, EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE, SISTEMA DE
SEGURANÇA PARA CESTO E EXAUSTOR INDEPENDENTES, SECADOR COM TIMER E TERMOSTATO. O GABINETE
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA À BASE DE POLIURETANO.
CILINDROS: POSSUIR DOIS CILINDROS, UM INTERNO GIRATÓRIO, QUE MOVIMENTA A ROUPA PELA ROTAÇÃO E
PRESENÇA DE PÁS, E OUTRO EXTERNO E FIXO. FILTRAÇÃO: DEVE POSSUIR GAVETAS DUPLAS PARA RETENÇÃO DE
PARTÍCULAS GROSSAS E FINAS COM FILTRO PORTA RESÍDUO DE FÁCIL LIMPEZA. AMPLO VISOR FRONTAL DE VIDRO
QUE GARANTA UMA BOA VISUALIZAÇÃO DA QUEDA DA ROUPA E A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. AQUECIMENTO
ELÉTRICO: DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS E AGRUPADAS EM AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304 OU AÇO SAE 1020 GALVANIZADO E UMA EFICIENTE IRRADIAÇÃO DE CALOR PARA SECAGEM DA ROUPA.
DISPOSITIVO ELÉTRICO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE NO CASO DE
ABERTURA INDEVIDA. MOTOR: DEVE SER TRIFÁSICO COM PROTETOR TÉRMICO TOTALMENTE FECHADO PELO
GABINETE EVITANDO ACIDENTE COM CORREIAS E QUEIMADURAS NO OPERADOR. COMANDO: DE TEMPO E
TEMPERATURA DEVE SER AUTOMÁTICO E REGULÁVEL GARANTINDO A TEMPERATURA IDEAL PARA CADA CARGA.
DEVE POSSUIR CICLO DE RESFRIAMENTO GRADATIVO DA ROUPA QUE EVITE QUEIMADURA DAS MESMAS E ATÉ
MESMO NO OPERADOR. CONSTRUÇÃO: A SECADORA DEVE POSSUIR PÉS NIVELADORES. PARTE FRONTAL E
LATERAIS COM ALGUM TIPO ISOLADOR TÉRMICO PARA REDUZIR O CONSUMO E AGILIZAR O PROCESSO DE
SECAGEM. OS PROJETOS, MATERIAIS E A CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES
DE ACORDO COM A NORMA NR12 DE SEGURANÇA COM LAUDO TÉCNICO E AS ARTS DAS MESMAS.

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não 1 R$ 120.000,0000 R$ 120.000,0000 26/10/2020
14:33:01

Marca: Mamute 
Fabricante: Tecnológica Industria e Comércio de Peças e Equipa 
Modelo / Versão: SE-60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg – ESTRUTURA Equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. O controle de tempo e de temperatura
automático regulável para cada tipo de tecido. Filtragem de ar através de caixa coletora com tela, exaustor centrífugo
com circulação de ar quente, sistema de segurança para cesto e exaustor independentes, secador com timer e
termostato. O gabinete construído em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura à base de poliuretano.
CILINDROS: possuir dois cilindros, um interno giratório, que movimenta a roupa pela rotação e presença de pás, e
outro externo e fixo. FILTRAÇÃO: possui gavetas duplas para retenção de partículas grossas e finas com filtro porta
resíduo de fácil limpeza. Amplo visor frontal de vidro que garanta uma boa visualização da queda da roupa e a
manutenção do equipamento. AQUECIMENTO ELÉTRICO: feito através de resistências tubulares aletadas e agrupadas
em aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1020 galvanizado e uma eficiente irradiação de calor para secagem da roupa.
Dispositivo elétrico localizado na parte frontal que desligue automaticamente no caso de abertura indevida. MOTOR:
trifásico com protetor térmico totalmente fechado pelo gabinete evitando acidente com correias e queimaduras no
operador. COMANDO: de tempo e temperatura são automáticos e regulável garantindo a temperatura ideal para cada
carga. Possui ciclo de resfriamento gradativo da roupa que evita queimadura das mesmas e até mesmo no operador.
CONSTRUÇÃO: a secadora possui pés niveladores. Parte Frontal e laterais com algum tipo isolador térmico para
reduzir o consumo e agilizar o processo de secagem. Os projetos, materiais e a construção do equipamento atendem
às especificações de acordo com a Norma NR12 de Segurança com Laudo Técnico e as Arts das mesmas.

27.792.194/0001-61 LUANA
TARACZUK

Sim Sim 1 R$ 150.000,0000 R$ 150.000,0000 26/10/2020
20:06:10
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MICHALISZYN
Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: SR 60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADOR ROTATIVO 60 KG Características Controlador digital de
temperatura e tempo com aviso sonoro e possibilidade de resfriamento ao termino do ciclo. Ampla porta de acesso
com fácil abertura e fechamento. Botão de emergência e sistema de segurança com trava eletromecânica que
permite sua abertura somente após a parada total do cesto e impede o funcionamento do equipamento enquanto a
mesma estiver aberta. Proteções fixas em todos elementos de transmissão. Parte frontal e laterais com Revestimento
interno em fibra cerâmica, proporcionando redução no consumo de energia e maior agilidade e qualidade no processo
de secagem. Sistemas de aquecimento com acendimento automático e monitoramento da temperatura por meio de
sensores. Elétrico com aquecimento por meio de resistências aletadas. Gás com tubo queimador em «flauta». Vapor
com válvula solenóide, filtro e purgador. Gaveta coletora de felpas frontal de fácil acesso e limpeza. Sistema de
transmissão por motorredutror e correntes.

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 26/10/2020
18:03:17

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RSI50E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA ROTATIVA 60 kg – ESTRUTURA equipamento de uso
hospitalar para secagem, pré-secagem e acondicionamento de roupas de serviço de saúde com capacidade para 50
quilos de roupa por ciclo, cesto interno em aço inoxidável AISI 304. O controle de tempo e de temperatura
automático regulável para cada tipo de tecido. Filtragem de ar através de caixa coletora com tela, exaustor centrífugo
com circulação de ar quente, sistema de segurança para cesto e exaustor independentes, secador com timer e
termostato. O gabinete construído em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura à base de poliuretano.
CILINDROS: possuir dois cilindros, um interno giratório, que movimenta a roupa pela rotação e presença de pás, e
outro externo e fixo. FILTRAÇÃO: deve possuir gavetas duplas para retenção de partículas grossas e finas com filtro
porta resíduo de fácil limpeza. Amplo visor frontal de vidro que garanta uma boa visualização da queda da roupa e a
manutenção do equipamento. AQUECIMENTO ELÉTRICO: deve ser feito através de resistências tubulares aletadas e
agrupadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1020 galvanizado e uma eficiente irradiação de calor para
secagem da roupa. Dispositivo elétrico localizado na parte frontal que desligue automaticamente no caso de abertura
indevida. MOTOR: deve ser trifásico com protetor térmico totalmente fechado pelo gabinete evitando acidente com
correias e queimaduras no operador. COMANDO: de tempo e temperatura deve ser automático e regulável garantindo
a temperatura ideal para cada carga. Deve possuir ciclo de resfriamento gradativo da roupa que evite queimadura
das mesmas e até mesmo no operador. CONSTRUÇÃO: a secadora deve possuir pés niveladores. Parte Frontal e
laterais com algum tipo isolador térmico para reduzir o consumo e agilizar o processo de secagem. Os projetos,
materiais e a construção do equipamento devem atender às especificações de acordo com a Norma NR12 de
Segurança com Laudo Técnico e as Arts das mesmas.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 150.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 120.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 81.625,4700 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 75.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 70.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 60.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 53.000,0000 07.540.203/0001-10 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 45.663,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 69.044,0500 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:06:50:190
R$ 70.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:07:43:353
R$ 86.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:09:02:783
R$ 65.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:09:30:217
R$ 45.600,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:10:03:483
R$ 50.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:11:32:357
R$ 60.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:12:14:483
R$ 45.500,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:13:42:023
R$ 55.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:14:17:347
R$ 44.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:14:53:597
R$ 43.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:15:40:250
R$ 42.500,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:15:57:840
R$ 46.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:17:13:607
R$ 42.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:17:24:193
R$ 41.500,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:17:41:667
R$ 41.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:18:16:557
R$ 40.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:18:40:857
R$ 39.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:19:11:133
R$ 39.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:19:23:177
R$ 100.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:20:11:753
R$ 38.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:20:45:900
R$ 38.000,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:20:59:423
R$ 39.200,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:21:19:987
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R$ 39.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:22:16:397
R$ 36.530,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:22:25:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 28/10/2020
08:20:34

Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R$ 39.200,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará
Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia
autenticada de documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
09:57:03

Recusa da proposta. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.294.988/0001-77, pelo melhor lance de R$ 39.000,0000. Motivo: Referente ao item 4 do
grupo 1 (calandra), a empresa não apresentou Manual Técnico com informação do engenheiro responsável,
conforme exigência do subitem 9.12.4 do edital.

Em
Análise

04/11/2020
15:54:29

Item Em Análise. Motivo: A proposta será encaminhada para análise da área técnica e emissão do Parecer
Técnico. O item permanecerá em análise neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos
continuidade na fase de julgamento das propostas e habilitação das empresas.

Desfeito
Situação
Em
análise do
Item

19/11/2020
10:48:33 Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido.

Aceite 19/11/2020
10:51:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 36.530,0000.

Habilitado 19/11/2020
11:04:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 36.530,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - CALANDRA ROTATIVA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
05.731.915/0001-90 MALTEC

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA

Não Não 1 R$ 165.000,0000 R$ 165.000,0000 26/10/2020
15:46:52

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
Modelo / Versão: CM080/2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos) ESTRUTURA: Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com perfis I e L, recebendo
tratamento contra corrosão e pintura de acabamento em epóxi; possui gabinete de proteção com partas de acesso
para isolar a transmissão e placas para isolamento de calor. CILINDRO: construído em aço inox, sistema de
aquecimento de forma concentrada, com mínimo de 02 (duas) lâminas de gás em seu interior ou similar. SISTEMA
DE TRANSMISSÃO: transmissão através de motor trifásico assíncrono totalmente fechado com ventilação externa,
redutor coroa sem fim com polias e correias padrão ABNT. Engrenagens de correntes de rolos padrão ANSI. Controle
de velocidade através de inversor de frequência com indicação digital. ESTEIRAS: Esteiras (cintas de algodão) com
emendas para condução de roupa em torno do cilindro, confeccionada em material resistente à altas temperaturas.
COIFA: Com dois exaustores centrífugos com vazão de 30m3/min cada e pressão estática de 50mmca, distribuída na
forma de sucção em toda a parte interior da coifa. COMANDOS: com inversor de frequência que permite ajuste da
velocidade; aquecimento controlado por termostato digital; queimador a gás com sistema de ignição eletrônica direta
e supervisão de chama com sensor de gás; sensor de chama; pressostato; válvula solenóide, duplo bloqueio de gás;
regulador de gás com transformador para 24 Volts. SEGURANÇA: deve possuir uma grade de segurança, que em caso
de contato humano ou de objeto, desliga automaticamente a máquina

02.360.273/0001-72 VALBER DA S.
DE CARVALHO

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 26/10/2020
18:03:17

Marca: RUFINO 
Fabricante: RUFINO 
Modelo / Versão: RCMG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos) ESTRUTURA: Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com perfis I e L, recebendo
tratamento contra corrosão e pintura de acabamento em epóxi; possui gabinete de proteção com partas de acesso
para isolar a transmissão e placas para isolamento de calor. CILINDRO: construído em aço inox, sistema de
aquecimento de forma concentrada, com mínimo de 02 (duas) lâminas de gás em seu interior ou similar. SISTEMA
DE TRANSMISSÃO: transmissão através de motor trifásico assíncrono totalmente fechado com ventilação externa,
redutor coroa sem fim com polias e correias padrão ABNT. Engrenagens de correntes de rolos padrão ANSI. Controle
de velocidade através de inversor de frequência com indicação digital. ESTEIRAS: Esteiras (cintas de algodão) com
emendas para condução de roupa em torno do cilindro, confeccionada em material resistente à altas temperaturas.
COIFA: Com dois exaustores centrífugos com vazão de 30m3/min cada e pressão estática de 50mmca, distribuída na
forma de sucção em toda a parte interior da coifa. COMANDOS: com inversor de frequência que permite ajuste da
velocidade; aquecimento controlado por termostato digital; queimador a gás com sistema de ignição eletrônica direta
e supervisão de chama com sensor de gás; sensor de chama; pressostato; válvula solenóide, duplo bloqueio de gás;
regulador de gás com transformador para 24 Volts. SEGURANÇA: deve possuir uma grade de segurança, que em caso
de contato humano ou de objeto, desliga automaticamente a máquina.

07.131.544/0001-31 TECNOWASH Não Não 1 R$ 205.062,0000 R$ 205.062,0000 23/10/2020
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SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS
EIRELI

14:10:57

Marca: SUZUKI 
Fabricante: SUZUKI 
Modelo / Versão: CLM3080G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos). (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)

19.294.988/0001-77 ALIANCA
EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS
PARA
LAVANDERIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 26/10/2020
17:40:24

Marca: Aliança 
Fabricante: Aliança 
Modelo / Versão: CALG3000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos) ESTRUTURA: Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com perfis I e L, recebendo
tratamento contra corrosão e pintura de acabamento em epóxi; possui gabinete de proteção com partas de acesso
para isolar a transmissão e placas para isolamento de calor. CILINDRO: construído em aço inox, sistema de
aquecimento de forma concentrada, com mínimo de 02 (duas) lâminas de gás em seu interior ou similar. SISTEMA
DE TRANSMISSÃO: transmissão através de motor trifásico assíncrono totalmente fechado com ventilação externa,
redutor coroa sem fim com polias e correias padrão ABNT. Engrenagens de correntes de rolos padrão ANSI. Controle
de velocidade através de inversor de frequência com indicação digital. ESTEIRAS: Esteiras (cintas de algodão) com
emendas para condução de roupa em torno do cilindro, confeccionada em material resistente à altas temperaturas.
COIFA: Com dois exaustores centrífugos com vazão de 30m3/min cada e pressão estática de 50mmca, distribuída na
forma de sucção em toda a parte interior da coifa. COMANDOS: com inversor de frequência que permite ajuste da
velocidade; aquecimento controlado por termostato digital; queimador a gás com sistema de ignição eletrônica direta
e supervisão de chama com sensor de gás; sensor de chama; pressostato; válvula solenóide, duplo bloqueio de gás;
regulador de gás com transformador para 24 Volts. SEGURANÇA: deve possuir uma grade de segurança, que em caso
de contato humano ou de objeto, desliga automaticamente a máquina.

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 280.702,9800 R$ 280.702,9800 26/10/2020
17:51:28

Marca: MAMUTE 
Fabricante: MAMUTE 
Modelo / Versão: MONORROL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO COM CILINDRO DE NO
MÍNIMO 800MM DE DIÂMETRO POR 3.000MM DE COMPRIMENTO E AQUECIMENTO A GÁS GLP, DESTINADA A SECAR
E PASSAR ROUPAS (TECIDOS PLANOS) ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020
COM PERFIS I E L, RECEBENDO TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO E PINTURA DE ACABAMENTO EM EPÓXI; POSSUI
GABINETE DE PROTEÇÃO COM PARTAS DE ACESSO PARA ISOLAR A TRANSMISSÃO E PLACAS PARA ISOLAMENTO DE
CALOR. CILINDRO: CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE FORMA CONCENTRADA, COM
MÍNIMO DE 02 (DUAS) LÂMINAS DE GÁS EM SEU INTERIOR OU SIMILAR. SISTEMA DE TRANSMISSÃO:
TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE MOTOR TRIFÁSICO ASSÍNCRONO TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA,
REDUTOR COROA SEM FIM COM POLIAS E CORREIAS PADRÃO ABNT. ENGRENAGENS DE CORRENTES DE ROLOS
PADRÃO ANSI. CONTROLE DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM INDICAÇÃO DIGITAL.
ESTEIRAS: ESTEIRAS (CINTAS DE ALGODÃO) COM EMENDAS PARA CONDUÇÃO DE ROUPA EM TORNO DO CILINDRO,
CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. COIFA: COM DOIS EXAUSTORES
CENTRÍFUGOS COM VAZÃO DE 30M3/MIN CADA E PRESSÃO ESTÁTICA DE 50MMCA, DISTRIBUÍDA NA FORMA DE
SUCÇÃO EM TODA A PARTE INTERIOR DA COIFA. COMANDOS: COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PERMITE
AJUSTE DA VELOCIDADE; AQUECIMENTO CONTROLADO POR TERMOSTATO DIGITAL; QUEIMADOR A GÁS COM
SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICA DIRETA E SUPERVISÃO DE CHAMA COM SENSOR DE GÁS; SENSOR DE CHAMA;
PRESSOSTATO; VÁLVULA SOLENÓIDE, DUPLO BLOQUEIO DE GÁS; REGULADOR DE GÁS COM TRANSFORMADOR
PARA 24 VOLTS. SEGURANÇA: DEVE POSSUIR UMA GRADE DE SEGURANÇA, QUE EM CASO DE CONTATO HUMANO
OU DE OBJETO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE A MÁQUINA.

27.792.194/0001-61 LUANA
TARACZUK
MICHALISZYN

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 26/10/2020
20:06:10

Marca: MALTEC 
Fabricante: MALTEC 
Modelo / Versão: CM 3080 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRAS ALTA PRODUÇÃO COMPRIMENTO DO CILIMDRO: 3000 MM
/ DIÂMETRO DO CILIMDRO: 800 MM Características Controlador digital de temperatura e potenciômetro para ajuste
de velocidade. Sistema de segurança com 4 botões de emergência, proteção superior, nos elementos de transmissão,
e barra de emergência em toda extensão do rolo. Controle do aquecimento por sensores. Válvula de segurança do
vapor. Sistemas de aquecimento: Elétrico: por meio de resistências; Gás: possui queimador de gás GLP ou natural,
com sistema de ignição e supervisão de queima monitorada por sensor de chama e termostato digital para proteção
em caso de alta temperatura; Vapor: por injeção de vapor dentro dos cilindros principais que permite um maior
aproveitamento do calor gerado, garantindo a eficiência na passadoria, com consumo reduzido. Cilindro em aço
inoxidável. Esteiras de alta qualidade, confeccionadas em material resistente ao calor, com emendas tipo grampo.
Sistema de transmissão com motoredutor acionado por inversor de frequência, para o ajuste de velocidade. As
calandras com mais de 1 rolo apresentam maior agilidade e economia no processo devido aos amplos cilindros, com
extensa área de contato, os quais já fazem a secagem juntamente com a passadoria de alta eficiência, possibilitando
a exclusão do uso dos secadores para pré secagem.

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não 1 R$ 320.000,0000 R$ 320.000,0000 26/10/2020
14:33:01

Marca: Mamute 
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Fabricante: Tecnológica Industria e Comércio de Peças e Equipa 
Modelo / Versão: CMG-8030 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO Com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos) ESTRUTURA: Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com perfis I e L, recebendo
tratamento contra corrosão e pintura de acabamento em epóxi; possui gabinete de proteção com partas de acesso
para isolar a transmissão e placas para isolamento de calor. CILINDRO: construído em aço inox, sistema de
aquecimento de forma concentrada, com mínimo de 02 (duas) lâminas de gás em seu interior ou similar. SISTEMA
DE TRANSMISSÃO: transmissão através de motor trifásico assíncrono totalmente fechado com ventilação externa,
redutor coroa sem fim com polias e correias padrão ABNT. Engrenagens de correntes de rolos padrão ANSI. Controle
de velocidade através de inversor de frequência com indicação digital. ESTEIRAS: Esteiras (cintas de algodão) com
emendas para condução de roupa em torno do cilindro, confeccionada em material resistente à altas temperaturas.
COIFA: Com dois exaustores centrífugos com vazão de 30m3/min cada e pressão estática de 50mmca, distribuída na
forma de sucção em toda a parte interior da coifa. COMANDOS: com inversor de frequência que permite ajuste da
velocidade; aquecimento controlado por termostato digital; queimador a gás com sistema de ignição eletrônica direta
e supervisão de chama com sensor de gás; sensor de chama; pressostato; válvula solenóide, duplo bloqueio de gás;
regulador de gás com transformador para 24 Volts. SEGURANÇA: possui uma grade de segurança, que em caso de
contato humano ou de objeto, desliga automaticamente a máquina.

18.255.981/0001-83 GAMA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 26/10/2020
17:35:44

Marca: ALIANÇA 
Fabricante: ALIANÇA 
Modelo / Versão: CALG 3000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALANDRA MONOROL DE ALTA ROTAÇÃO com cilindro de no mínimo
800mm de diâmetro por 3.000mm de comprimento e aquecimento a gás GLP, destinada a secar e passar roupas
(tecidos planos) ESTRUTURA: Estrutura confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com perfis I e L, recebendo
tratamento contra corrosão e pintura de acabamento em epóxi; possui gabinete de proteção com partas de acesso
para isolar a transmissão e placas para isolamento de calor. CILINDRO: construído em aço inox, sistema de
aquecimento de forma concentrada, com mínimo de 02 (duas) lâminas de gás em seu interior ou similar. SISTEMA
DE TRANSMISSÃO: transmissão através de motor trifásico assíncrono totalmente fechado com ventilação externa,
redutor coroa sem fim com polias e correias padrão ABNT. Engrenagens de correntes de rolos padrão ANSI. Controle
de velocidade através de inversor de frequência com indicação digital. ESTEIRAS: Esteiras (cintas de algodão) com
emendas para condução de roupa em torno do cilindro, confeccionada em material resistente à altas temperaturas.
COIFA: Com dois exaustores centrífugos com vazão de 30m3/min cada e pressão estática de 50mmca, distribuída na
forma de sucção em toda a parte interior da coifa. COMANDOS: com inversor de frequência que permite ajuste da
velocidade; aquecimento controlado por termostato digital; queimador a gás com sistema de ignição eletrônica direta
e supervisão de chama com sensor de gás; sensor de chama; pressostato; válvula solenóide, duplo bloqueio de gás;
regulador de gás com transformador para 24 Volts. SEGURANÇA: deve possuir uma grade de segurança, que em caso
de contato humano ou de objeto, desliga automaticamente a máquina.

07.540.203/0001-10 MEDIFARR
PRODUTOS
PARA A SAUDE
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 420.000,0000 R$ 420.000,0000 27/10/2020
08:32:28

Marca: NOVAMEC 
Fabricante: MECSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 
Modelo / Versão: CDE 1,6 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Técnica: ESTRUTURA: Cabeceiras e chapas laterais em chapa
de aço SAE-1020, com tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática a
pó. Base de apoio sobre sapatas de borracha evitando o contato do equipamento diretamente no piso. Possui mesa
de recolhimento das roupas em aço inox, cabideiros laterais para disposição (opcional). CILINDRO: Cilindro em chapa
de aço SAE-1020, com tratamento químico anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática a
pó, revestido com feltro e acabamento com tecido resistente a alta temperatura. Calha em chapa de aço SAE-1020,
com acabamento polido e camada de cromo duro. Acionamento para proximidade da calha aquecida ao cilindro
através de alavanca manual, disposta na lateral da máquina com ajuste de altura conforme espessura do tecido.
Chapa de proteção para as mãos do(a) operador(a) confeccionado em aço SAE-1020, com tratamento químico
anticorrosivo por imersão pelo processo e-coat e pintura eletrostática a pó, que desligam o giro do cilindro se a(s)
mão(s) ultrapassar(rem) o limite de segurança da máquina estipulado de acordo com a norma NR-12.
TRANSMISSÃO: &#61692; Em todos os tamanhos a transmissão é feita por motoredutor diretamente no eixo.
Dispensa o uso de polia e correias. SISTEMAS DE AQUECIMENTO: &#61656; Elétrico: Através de conjunto de
resistências elétricas. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Composto por painel de comando frontal contendo:
&#61692; Chave geral localizada acima do painel de comando, chave liga /desliga, controlador de temperatura
digital, lâmpada sinalizadora para falha de alimentação do sistema elétrico, botão liga/desliga cilindro e aquecimento,
lâmpada sinalizadora de aquecimento, botão com lâmpada sinalizadora para reset do sistema de segurança e dois
botões de emergência, dispostos nas laterais da máquina, sendo um do lado esquerdo e outro do lado direito;
Motores elétricos de indução e painel de comandos nas opções 220V ou 380V trifásico. SEGURANÇA: • Dois botões de
emergência nas extremidades da máquina, monitorados por relé de segurança; • Grade frontal monitorada por
sensor magnético codificado de segurança com parada instantânea no caso de toque em todo comprimento do rolo; •
Alavanca ao lado direito para afastar a calha no final da operação, evitando queimar o tecido após o uso; •
Dispositivos de segurança de acordo com a norma NR-12; • Leia o manual técnico que acompanha o equipamento.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 420.000,0000 07.540.203/0001-10 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 400.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 320.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 300.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 280.702,9800 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 250.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 205.062,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 200.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 165.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 237.436,5500 02.683.235/0001-50 27/10/2020 09:07:07:863
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R$ 260.000,0000 04.946.908/0001-43 27/10/2020 09:09:06:037
R$ 164.000,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:09:43:400
R$ 160.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:11:44:230
R$ 155.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:13:19:027
R$ 170.000,0000 18.255.981/0001-83 27/10/2020 09:13:25:500
R$ 169.704,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:15:16:817
R$ 154.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:16:02:557
R$ 150.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:16:39:187
R$ 169.000,0000 19.294.988/0001-77 27/10/2020 09:17:25:700
R$ 149.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:17:36:720
R$ 145.000,0000 05.731.915/0001-90 27/10/2020 09:18:58:500
R$ 144.900,0000 02.360.273/0001-72 27/10/2020 09:19:57:307
R$ 169.000,0000 27.792.194/0001-61 27/10/2020 09:20:40:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 28/10/2020
08:20:34

Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R$ 170.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará
Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia
autenticada de documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
09:57:03

Recusa da proposta. Fornecedor: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.294.988/0001-77, pelo melhor lance de R$ 169.000,0000. Motivo: Referente ao item 4 do
grupo 1 (calandra), a empresa não apresentou Manual Técnico com informação do engenheiro responsável,
conforme exigência do subitem 9.12.4 do edital.

Em
Análise

04/11/2020
15:54:29

Item Em Análise. Motivo: A proposta será encaminhada para análise da área técnica e emissão do Parecer
Técnico. O item permanecerá em análise neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos
continuidade na fase de julgamento das propostas e habilitação das empresas.

Desfeito
Situação
Em
análise do
Item

19/11/2020
10:48:33 Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido.

Aceite 19/11/2020
10:51:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 169.704,0000.

Habilitado 19/11/2020
11:04:14

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 169.704,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI

BAGAO SILVA
Sim Sim 2 R$ 3.000,0000 R$ 6.000,0000 27/10/2020

07:22:09
Marca: MAFRAN SPECIAL 
Fabricante: DOSO 
Modelo / Versão: MS-8900 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA INDUSTRIAL, COSTURA RETA: ESTRUTURA completa com
conjunto de montagem composto por tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado
por imersão com regulagem de altura, para qualquer tipo de tecido incluindo os pesados, ponto fixo, transporte
simples, lubrificação automática; VELOCIDADE: entre 4.500 a 5.500 rpm, uma agulha de cabo grosso, dois fios,
lançadeira horizontal ou vertical, sistema de levantamento do calcador por alavanca e joelheira, altura do calcador
entre 13 e 14 mm, tamanho do ponto entre 4 e 7 mm de comprimento, enchedor de bobina de mesa, chapa da base
de cabeçote com furos para fixação de aparelhos, funcionamento suave e silencioso de manutenção simples; MOTOR
de baixo ruído, de ½ HP; CONSUMO ELÉTRICO: 440 W, de 220 volts, completa com estante de rodízios e acessórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.000,0000 12.807.382/0001-49 27/10/2020 09:01:12:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:36:49 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

27/10/2020
10:30:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020 Item encerrado.
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10:30:32

Recusa 04/11/2020
15:59:40

Recusa da proposta. Fornecedor: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA, CNPJ/CPF: 12.807.382/0001-49, pelo
melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Manual Técnico com informação do
engenheiro responsável pela segurança do equipamento, conforme exigência do subitem 9.12.4 do Edital.

Item
cancelado
no
julgamento

19/11/2020
11:00:26

Item cancelado no julgamento. Motivo: A única empresa participante foi inabilitada por documentação
incompleta.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - MÁQUINA COSTURA TECIDO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI

BAGAO SILVA
Sim Sim 2 R$ 6.000,0000 R$ 12.000,0000 27/10/2020

07:22:09
Marca: MAFRAN SPECIAL 
Fabricante: DOSO 
Modelo / Versão: MS-737F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA OVERLOCK ESTRUTURA completa máquina de ponto corrente
com 1 agulha, 3 fios, comprimento máximo do ponto 3,6 a 5,3 mm., lubrificação automática, alta rotação, máquina
de alta velocidade, baixo nível de ruído, altura máxima do calcador 5,5 a 6 mm motor de ½ hp. ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA 220V

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000 12.807.382/0001-49 27/10/2020 09:01:12:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:37:12 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

27/10/2020
10:31:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020
10:31:02 Item encerrado.

Recusa 04/11/2020
15:59:49

Recusa da proposta. Fornecedor: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA, CNPJ/CPF: 12.807.382/0001-49, pelo
melhor lance de R$ 12.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Manual Técnico com informação do
engenheiro responsável pela segurança do equipamento, conforme exigência do subitem 9.12.4 do Edital.

Item
cancelado
no
julgamento

19/11/2020
11:00:35

Item cancelado no julgamento. Motivo: A única empresa participante foi inabilitada por documentação
incompleta.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - BALANÇA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
21.971.041/0001-03 K.C.R.S.

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 4.836,0000 R$ 14.508,0000 23/10/2020
17:57:17

Marca: LIDER 
Fabricante: LIDER BALANÇAS 
Modelo / Versão: B530 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL E ELETRÔNICA ESTRUTURA produto:
balança portátil com plataforma retangular de pesagem, dotada de coluna e rodízios de movimentação em
poliestireno de alta resistência e durabilidade, construída em aço carbono, resistente, leve, indicador em ABS, display
de LED, bandeja em Aço Inoxidável 430, livre de ferrugem, ideal para ambientes corrosivos, com aproximadamente 4
metros de cabo; CAPACIDADE para no máximo 100 kg. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 volts. MARCA: LIDER,
FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA
PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias após a protocolização e aceitação das Notas Fiscais e/ou Faturas.
ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir do encaminhamento da Nota de empenho ou Ordem de entrega.
GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para
saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e
nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda
que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os
custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,



02/12/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 22/29

encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se
constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO &
CIA LTDA

Sim Sim 3 R$ 10.000,0000 R$ 30.000,0000 27/10/2020
08:39:04

Marca: RAMUZA 
Fabricante: RAMUZA 
Modelo / Versão: DPB 100 COLUNA RODIZIOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL E ELETRÔNICA ESTRUTURA produto:
balança portátil com plataforma retangular de pesagem, dotada de coluna e rodízios de movimentação em
poliestireno de alta resistência e durabilidade, construída em aço carbono, resistente, leve, indicador em ABS, display
de led, bandeja em Aço Inoxidável 430, livre de ferrugem, ideal para ambientes corrosivos, com aproximadamente 4
metros de cabo; CAPACIDADE para no máximo 100 kg. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 volts.

07.131.544/0001-31 TECNOWASH
SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS EIRELI

Não Não 3 R$ 15.417,0000 R$ 46.251,0000 23/10/2020
14:10:59

Marca: DIGITRON 
Fabricante: DIGITRON 
Modelo / Versão: PRIME-LP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL E ELETRÔNICA ESTRUTURA produto:
balança portátil com plataforma retangular de pesagem, dotada de coluna e rodízios de movimentação em
poliestireno de alta resistência e durabilidade, construída em aço carbono, resistente, leve, indicador em ABS, display
de led, bandeja em Aço Inoxidável 430, livre de ferrugem, ideal para ambientes corrosivos, com aproximadamente 4
metros de cabo; CAPACIDADE para no máximo 100 kg. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 volts.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 46.251,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 30.000,0000 92.823.764/0001-03 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 14.508,0000 21.971.041/0001-03 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 36.999,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:38:50:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:37:26 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

27/10/2020
10:31:49 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020
10:31:49 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/11/2020
15:24:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

04/11/2020
15:45:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.

Em Análise 05/11/2020
08:04:40

Item Em Análise. Motivo: A proposta será encaminhada para análise da área técnica e emissão do
Parecer Técnico. O item permanecerá em análise neste período. Após emissão do Parecer Técnico,
daremos continuidade na fase de julgamento das propostas e habilitação das empresas.

Desfeito
Situação Em
análise do Item

19/11/2020
10:52:32 Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido.

Aceite 19/11/2020
10:55:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R$ 14.508,0000 e com valor negociado a R$
4.560,0000. Motivo: O item foi negociado dentro do valor estimado.

Habilitado 19/11/2020
11:04:32

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R$ 14.508,0000 e com valor negociado a R$
4.560,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - MESA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
07.131.544/0001-31 TECNOWASH

SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS EIRELI

Não Não 2 R$ 5.994,0000 R$ 11.988,0000 23/10/2020
14:10:59

Marca: COFAP 
Fabricante: COFAP 
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Modelo / Versão: INOX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia com dois
planos sem rodízio para dobradura de roupa com as seguintes medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x 0,80 m. em
aço inoxidável AISI 304, chapa 16, pernas de tubo redondo de 1 ½ .

10.777.579/0001-57 GRUNOX
EQUIPAMENTOS
PARA
GASTRONOMIA
LTDA

Sim Sim 2 R$ 8.200,0000 R$ 16.400,0000 27/10/2020
08:05:48

Marca: GRUNOX 
Fabricante: GRUNOX 
Modelo / Versão: MLG - 3000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia com dois
planos sem rodízio para dobradura de roupa com as seguintes medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x 0,80 m. em
aço inoxidável AISI 304, chapa 16, pernas de tubo redondo de 1 ½”.

08.532.500/0001-86 GERACAO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 2 R$ 10.000,0000 R$ 20.000,0000 26/10/2020
16:50:23

Marca: GERAÇÃO 
Fabricante: GERAÇÃO 
Modelo / Versão: CD08 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia com dois
planos sem rodízio para dobradura de roupa com as seguintes medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x 0,80 m. em
aço inoxidável AISI 304, chapa 16, pernas de tubo redondo de 1 ½”.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 08.532.500/0001-86 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 16.400,0000 10.777.579/0001-57 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 11.988,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 15.900,0000 08.532.500/0001-86 27/10/2020 09:40:16:640
R$ 11.978,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:41:52:007
R$ 10.670,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:44:33:163
R$ 10.660,0000 10.777.579/0001-57 27/10/2020 09:44:57:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:37:41 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

27/10/2020
10:32:36 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020
10:32:36 Item encerrado.

Recusa 28/10/2020
15:15:35

Recusa da proposta. Fornecedor: GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA, CNPJ/CPF:
10.777.579/0001-57, pelo melhor lance de R$ 10.660,0000. Motivo: Empresa não apresentou não
apresentou atestado de capacidade técnica e Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia autenticada de documento que justifique a sua
não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.2 e 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
16:32:21

Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 10.670,0000. Motivo: Não houve negociação dentro do
valor estimado.

Recusa 28/10/2020
17:03:30

Recusa da proposta. Fornecedor: GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-
86, pelo melhor lance de R$ 15.900,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará Sanitário (ou Licença
Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia autenticada de
documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Item
cancelado
no
julgamento

19/11/2020
11:02:40

Item cancelado no julgamento. Motivo: As empresas participantes foram inabilitadas por documentação
incompleta e não houve negociação dentro do valor estimado com a empresa que estava com
documentação completa.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - MESA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
07.131.544/0001-31 TECNOWASH

SUZUKI
COMERCIAL DE
MAQUINAS EIRELI

Não Não 2 R$ 6.622,0000 R$ 13.244,0000 23/10/2020
14:10:59

Marca: COFAP 
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Fabricante: COFAP 
Modelo / Versão: INOX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia, dois planos com
rodízio pneumático para dobradura de roupa, em aço inoxidável AISI 304. Medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x
0,80 m.

08.532.500/0001-86 GERACAO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 2 R$ 10.000,0000 R$ 20.000,0000 26/10/2020
16:50:23

Marca: GERAÇÃO 
Fabricante: GERAÇÃO 
Modelo / Versão: CD09 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia, dois planos com
rodízio pneumático para dobradura de roupa, em aço inoxidável AISI 304. Medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x
0,80 m.

10.777.579/0001-57 GRUNOX
EQUIPAMENTOS
PARA
GASTRONOMIA
LTDA

Sim Sim 2 R$ 10.000,0000 R$ 20.000,0000 27/10/2020
08:05:48

Marca: GRUNOX 
Fabricante: GRUNOX 
Modelo / Versão: MLG - 3000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE AÇO INOXIDÁVEL para uso na lavanderia, dois planos com
rodízio pneumático para dobradura de roupa, em aço inoxidável AISI 304. Medidas (C x L x A) 3,00 m x 1,20 m x
0,80 m.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 08.532.500/0001-86 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 20.000,0000 10.777.579/0001-57 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 13.244,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:01:12:667
R$ 14.950,0000 08.532.500/0001-86 27/10/2020 09:40:39:690
R$ 13.233,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:42:20:900
R$ 11.787,0000 07.131.544/0001-31 27/10/2020 09:44:44:763
R$ 11.777,0000 10.777.579/0001-57 27/10/2020 09:45:54:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:37:55 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

27/10/2020
10:33:11 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020
10:33:11 Item encerrado.

Recusa 28/10/2020
15:15:47

Recusa da proposta. Fornecedor: GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA, CNPJ/CPF:
10.777.579/0001-57, pelo melhor lance de R$ 11.777,0000. Motivo: Empresa não apresentou não
apresentou atestado de capacidade técnica e Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia autenticada de documento que justifique a sua
não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.2 e 9.12.3 do Edital.

Recusa 28/10/2020
16:35:12

Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF:
07.131.544/0001-31, pelo melhor lance de R$ 11.787,0000. Motivo: Não houve negociação dentro do
valor estimado.

Recusa 28/10/2020
17:03:40

Recusa da proposta. Fornecedor: GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.532.500/0001-
86, pelo melhor lance de R$ 14.950,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará Sanitário (ou Licença
Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia autenticada de
documento que justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Item
cancelado
no
julgamento

19/11/2020
11:03:14

Item cancelado no julgamento. Motivo: As empresas participantes foram inabilitadas por documentação
incompleta e não houve negociação dentro do valor estimado com a empresa que estava com
documentação completa.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - CARRINHO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 27/10/2020 09:01:12 Cancelamento Automático
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - CARRINHO TRANSPORTE

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO &

CIA LTDA
Sim Sim 4 R$ 10.000,0000 R$ 40.000,0000 27/10/2020

08:39:04
Marca: Bralimpia 
Fabricante: Bralimpia 
Modelo / Versão: EM300 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA com tampa: construído
em fibra de vidro (fiberglass) com alta durabilidade e resistência, provido de dreno, na cor marfim, montado sobre
quatro rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios com diâmetro aproximado de 12 cm, liso interno e externamente,
possibilitando fácil higienização, alça de para choque de borracha em toda a volta capacidade entre 300 a 350 litros
ou dimensões mínimas entre 0,90 X 0,60 X 1,15 cm. (comprimento x largura x altura).

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000 92.823.764/0001-03 27/10/2020 09:01:12:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/10/2020
09:38:10 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

27/10/2020
10:33:48 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 27/10/2020
10:33:48 Item encerrado.

Recusa 29/10/2020
14:51:34

Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo
melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária)
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou original/cópia autenticada de documento que
justifique a sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do Edital.

Item
cancelado
no
julgamento

19/11/2020
11:03:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: A única empresa participante foi inabilitada por documentação
incompleta.

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI

COMERCIAL DE MAQUINAS
EIRELI

Não Não - R$ 902.510,0000 23/10/2020
14:10:57

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Não Não - R$ 980.000,0000 26/10/2020
15:46:52

19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS
PROFISSIONAIS PARA
LAVANDERIA LTDA

Sim Sim - R$ 1.010.000,0000 26/10/2020
17:40:24

07.540.203/0001-10 MEDIFARR PRODUTOS PARA A
SAUDE LTDA.

Sim Sim - R$ 1.123.000,0000 27/10/2020
08:32:28

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 1.397.495,0800 26/10/2020
17:51:28

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS E
EQUIPAMENTO

Não Não - R$ 1.440.000,0000 26/10/2020
14:33:01

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI

Sim Sim - R$ 1.520.000,0000 26/10/2020
17:35:44

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN Sim Sim - R$ 1.550.000,0000 26/10/2020
20:06:10

02.360.273/0001-72 VALBER DA S. DE CARVALHO Sim Sim - R$ 2.200.000,0000 26/10/2020
18:03:17

Eventos do Grupo
Evento Data Observações
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Aberto 27/10/2020
09:01:58

Item Aberto.

Encerrado 27/10/2020
09:36:05 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/11/2020
14:33:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE
MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/11/2020
14:44:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOWASH SUZUKI
COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 27/10/2020
09:02:01

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:05:25

Bom dia, a sala de disputa está aberta, ofertem seus melhores lances e boa sorte!

Sistema 27/10/2020
09:36:05

O item G1 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
09:36:49

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:37:14

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:37:26

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:37:41

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:37:56

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:38:10

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/10/2020
09:41:33

Vamos participar senhores(as) licitantes, ofertem seus lances!

Pregoeiro 27/10/2020
09:42:05

Os valores do item 6 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
09:42:45

Os valores do item 5 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
09:43:16

Os valores do item 7 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
09:43:42

Os valores do item 8 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
09:44:05

Os valores do item 9 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
09:44:23

Os valores do item 11 estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.

Pregoeiro 27/10/2020
10:30:32

A etapa aberta do item 5 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:30:33

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
10:31:01

A etapa aberta do item 6 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:31:02

O item 6 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
10:31:49

A etapa aberta do item 7 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:31:49

O item 7 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
10:32:36

A etapa aberta do item 8 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:32:36

O item 8 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
10:33:11

A etapa aberta do item 9 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:33:11

O item 9 está encerrado.

Pregoeiro 27/10/2020
10:33:48

A etapa aberta do item 11 foi encerrada.

Sistema 27/10/2020
10:33:48

O item 11 está encerrado.
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Sistema 27/10/2020
10:33:48

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 27/10/2020

11:09:47
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 27/10/2020
11:50:21

Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Prezados, bom dia! Referente aos
itens do Grupo 1, não foi encontrado na documentação Alvará Sanitário ou documento que

justifique sua não obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do edital. A falta deste
documento leva a inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se manifestar.

Pregoeiro 27/10/2020
17:46:59

Prezados, boa tarde! Não foi possível analisar a documentação de todas as empresas hoje.
Daremos continuidade na análise das propostas e documentação amanhã (28/10/2020) a

partir das 08:00.
Pregoeiro 28/10/2020

09:12:32
Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - Prezados, bom
dia! Referente ao item 4 do Grupo 1 (calandra), não foi encontrado na documentação o

Laudo Técnico com informação do engenheiro responsável pela segurança do equipamento.
A falta deste documento motiva a inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se

manifestar.
19.294.988/0001-

77
28/10/2020
09:20:51

Bom dia

Pregoeiro 28/10/2020
09:40:38

Para ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - A empresa tem
algum posicionamento?

Pregoeiro 28/10/2020
10:01:04

Para LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - Prezados, bom dia! Referente aos itens 5 e 6, não
foi encontrado na documentação o Laudo Técnico com informação do engenheiro
responsável pela segurança do equipamento. A falta deste documento motiva a

inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se manifestar.
12.807.382/0001-

49
28/10/2020
10:35:04

Bom dia!

12.807.382/0001-
49

28/10/2020
10:35:58

Sra. não temos esse documento para maquina de costura! É um equipamento importado.

Pregoeiro 28/10/2020
14:28:07

Para LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - Prezados, como foi explicado por contato
telefônico, este é um documento que deveria ter sido inserido concomitantemente a

proposta, conforme exigência do subitem 9.12.4 do edital.
Pregoeiro 28/10/2020

14:30:42
Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezados, boa tarde! Solicito

negociação no item 7 para o valor de R$ 3.570,00.
21.971.041/0001-

03
28/10/2020
14:32:16

boa tarde sr pregoeiro

21.971.041/0001-
03

28/10/2020
14:32:37

um momento por favor

21.971.041/0001-
03

28/10/2020
14:37:13

sr pregoeiro, conseguimos chegar no valor unitario de R$ 1.520,00 totalizando as tres
balanças R$ 4.560,00

Pregoeiro 28/10/2020
14:40:51

Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - um momento por favor

Pregoeiro 28/10/2020
14:45:01

Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Valor aceito. Vou solicitar a proposta
ajustada assim que finalizar a análise de todos os itens.

21.971.041/0001-
03

28/10/2020
14:47:38

ok sr pregoeiro

Pregoeiro 28/10/2020
14:49:06

Para GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - Prezados, boa tarde! Não foi
encontrado na documentação inserida o Alvará Sanitário ou documento que comprove sua
não obrigatoriedade e também não foi encontrado atestado de capacidade técnica. A falta
destes documentos motiva a inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se manifestar.

Pregoeiro 28/10/2020
14:50:19

Para GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - O comentário trata-se dos
itens 8 e 9.

Pregoeiro 28/10/2020
15:21:23

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - Prezados, boa tarde!
Solicito negociação no item 8 para o valor de R$ 3.796,20.

07.131.544/0001-
31

28/10/2020
15:44:11

Boa tarde. Estamos verificando se conseguimos chegar no valor mencionado. Em seguida
responderemos.

Pregoeiro 28/10/2020
15:45:11

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - Ok.

07.131.544/0001-
31

28/10/2020
15:59:15

Em relação ao item 08, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência.
Declinamos.

Pregoeiro 28/10/2020
15:59:49

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - Qual seria o menor valor
possível para empresa?

07.131.544/0001-
31

28/10/2020
16:02:35

O valor que conseguimos chegar é de R$ 4.800,00 cada mesa, totalizando R$ 9.600,00.

Pregoeiro 28/10/2020
16:13:12

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - O menor valor que consigo
negociar o item 8 é R$ 6.906,00.

Pregoeiro 28/10/2020
16:14:25

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - Para o item 9 a empresa
consegue fazer o valor de R$ 9.826,00?

07.131.544/0001-
31

28/10/2020
16:18:36

Item 08. Nosso Mínimo de cada item é de R$ 4.800,00 - Total R$ 9.600,00. Item 09. Nosso
Mínimo de cada item é R$ 5.200,00 - Total R$ 10.400,00.

Pregoeiro 28/10/2020
16:21:39

Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - O menor valor que consigo
para o item 9 é R$ 9.826,00. A empresa não consegue chegar neste valor?

07.131.544/0001- 28/10/2020 Infelizmente não conseguimos chegar. Declinamos do item 08 e item 09.
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31 16:23:43
Pregoeiro 28/10/2020

16:26:47
Para TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI - Ok.

Pregoeiro 28/10/2020
16:34:55

Para GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prezados, boa tarde! Ref. itens 8 e 9, não
foi encontrado na documentação o Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou documento que justifique a sua não
obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do edital. A falta destes documentos motiva a

inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se manifestar.
Pregoeiro 28/10/2020

17:16:41
Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - Prezados, boa tarde! Referente ao item 11, não foi
encontrado na documentação o Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou documento que justifique a sua não
obrigatoriedade, conforme subitem 9.12.3 do edital. A falta deste documento motiva a

inabilitação. A empresa tem 20 minutos para se manifestar.
92.823.764/0001-

03
28/10/2020
17:20:06

Boa Tarde! Um momento, por gentileza..

92.823.764/0001-
03

28/10/2020
17:31:01

Produto de uso comum, dispensado de qualquer licença municipal, estadual ou federal, pois
conforme determinação da Anvisa trata-se de produto não correlato.

92.823.764/0001-
03

28/10/2020
17:34:37

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa, Conforme CATEGORIA 3: PRODUTOS
UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR, Item 25: Equipamento para

acondicionamento ou transporte de produtos .
Pregoeiro 28/10/2020

17:35:49
Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - O item 9.12.3 exige Alvará Sanitário ou documento que

comprove a não obrigatoriedade. Não foi inserido documento comprovando a não
obrigatoriedade.

92.823.764/0001-
03

28/10/2020
17:42:13

A não obrigatoriedade está devidamente registrada no link encaminhado em nossa
resposta, poderemos anexa-lo caso seja necessário, basta abrir o campo para anexos, no

entanto o link trata-se do site oficial do órgão que regula o produto.
92.823.764/0001-

03
28/10/2020
17:42:49

Digo que autoriza a sua comercialização sem o registro, por tratar-se NÃO CORRELATO.

Pregoeiro 28/10/2020
17:53:45

Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - O item 9.12.3 faz referência ao Alvará Sanitário da
empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. O documento

que comprove a não obrigatoriedade deveria estar inserido concomitantemente a proposta
não podendo ser enviado em momento posterior.

92.823.764/0001-
03

28/10/2020
17:55:20

Ok, aceitamos nossa desclassificação, caso esse seja vossa entendimento.

Pregoeiro 28/10/2020
17:58:16

Prezados, a fase de julgamento de propostas e documentação continuará amanhã
(29/10/2020) a partir das 08:00.

Pregoeiro 29/10/2020
14:58:56

Prezados, boa tarde! Informo que foi solicitado nova cotação de preços para os itens 08 e
09. A licitação ficará suspensa neste período para realização da estimativa atualizada.
Retornaremos com fase de julgamento das propostas na quarta-feira (04/11/2020) as

14:00.
Pregoeiro 04/11/2020

14:29:29
Prezados, boa tarde! Mesmo após nova cotação de preços, os valores de negociação dos
itens 08 e 09 continuaram acima dos valores estimados. Portanto, os itens 08 e 09 serão

fracassados.
Sistema 04/11/2020

14:33:39
Senhor fornecedor TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF:

07.131.544/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 04/11/2020

14:44:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI,

CNPJ/CPF: 07.131.544/0001-31, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 04/11/2020

15:21:02
Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezados, boa tarde.

21.971.041/0001-
03

04/11/2020
15:23:41

BOA TARDE

Sistema 04/11/2020
15:24:21

Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 04/11/2020
15:25:26

Favor enviar proposta ajustada referente ao item 7.

Sistema 04/11/2020
15:45:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 05/11/2020
08:05:37

Prezados, bom dia! As propostas foram encaminhadas para análise da área técnica e
emissão do Parecer Técnico. O item permanecerá "em análise" neste período. Após

emissão do Parecer Técnico, daremos continuidade na fase de julgamento das propostas e
habilitação das empresas.

Pregoeiro 18/11/2020
14:40:27

Considerando a realização da análise das propostas e emissão do Parecer Técnico pelo
setor requisitante, informamos que será realizado o procedimento de habilitação das
empresas vencedoras às 11:00 do dia 19/11/2020. Portanto caso as demais licitantes

queiram manifestar interesse de recurso, favor atentar ao prazo estabelecido.
Sistema 19/11/2020

11:00:26
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 19/11/2020

11:04:49
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/11/2020 às 11:35:00.
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Abertura de Prazo 19/11/2020 11:00:26 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

19/11/2020 11:04:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/11/2020 às 11:35:00.

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 14:40 horas do dia 19 de novembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ISMALEY SANTOS LACERDA 
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio
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