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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Nº 00053/2019 (SRP)

Às 15:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da

Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 89/2019 de 11/07/2019, 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 23422005048201925, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2019. Modo

de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de Engenharia para complemento do

LAPAV - Laboratório de Pavimentos e LABSOLOS - Laboratório de Mecânica dos Solos., tendo em vista A área técnica

solicita esclarecimentos referente ao item 22.

Item: 22

Descrição: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Medidor de aderência portátil - Pêndulo Britânico. Características mínimas: deve possuir pés

niveladores; os rolamentos e peças móveis devem estar em compartimentos blindados de modo a evitar desgastes e

contaminações; deve possuir ponteiro de arraste, que mede o máximo deslocamento do pêndulo após fricção; deve ser

compacto, para facilitar o deslocamento. Deve atender as especificações da ASTM E303; BS 812. Acompanha o aparelho:

caixa de transporte; no mínimo 02 (duas) sapatas de borracha padrão para avaliações de pavimentos em laboratório e

avaliações de pavimentos em campo assim como todos os acessórios necessários ao funcionamento. Acompanha

certificado de calibração conforme EN1097-8. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência técnica permanente no

Brasil.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R$ 36.606,3100 Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 300,00

Aceito para: SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, pelo melhor lance de R$ 36.000,0000 e a

quantidade de 3 UNIDADE .

Histórico

Item: 22 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de Fase
13/02/2020

14:55:33
Volta de Fase para Julgamento

Desfeito

Situação Em

análise do

Item

17/02/2020

08:29:51

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Área técnica solicita maiores informações sobre o

item

Recusa
17/02/2020

08:31:34

Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO

EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R$ 25.300,0000. Motivo:

Apresentou marca AMC Equipamentos enquanto o Certificado de Calibração foi emitido para a

marca Solocap. O Certificado de Calibração não apresenta os dados do cliente (nome e

endereço) e sem assinatura. A calibração foi realizada segundo a ASTM E303-93(2013). TR

requer calibração pela norma EN1097-8

Recusa
17/02/2020

08:32:25

Recusa da proposta. Fornecedor: VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,

CNPJ/CPF: 03.964.626/0001-06, pelo melhor lance de R$ 25.600,0000. Motivo: Enviou um

laudo de verificação (solicitado atestado de calibração) do equipamento emitido pela própria

Viatest (instituição não credenciada e não certificada pelo Inmetro). Não apresenta o erro de

medição e incerteza de medição para vários componentes do pêndulo, ao compará-los a

componentes padrão

Recusa 17/02/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:



08:32:51 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Fornecedor não enviou o

manual do equipamento impossibilitando a análise

Abertura do

prazo de

Convocação -

Anexo

17/02/2020

08:41:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO

LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64.

Encerramento

do prazo de

Convocação -

Anexo

17/02/2020

15:55:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA

MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64.

Aceite
18/02/2020

16:02:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO

LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, pelo melhor lance de R$ 36.000,0000.

Habilitado
19/02/2020

08:46:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO

SOLO LTDA - CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 13/02/2020

14:55:33

Este pregão foi reagendado para 14/02/2020 15:00.

Sistema 13/02/2020

14:55:33

Sr(s) fornecedor(es), o item 22 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 17/02/2020

08:35:41

Para SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - Conforme norma

EN1097-8, o aparelho deverá ser calibrado anualmente por laboratório de calibração

reconhecido. Não há menção explícita do INMETRO, porém no Brasil, as calibrações de

aparelhos devem ser realizadas pelo INMETRO ou por instituições credenciadas e com

acreditação vigente no INMETRO.

Pregoeiro 17/02/2020

08:37:50

Para SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - Solicito confirmação de

que o certificado MATEST foi realizado pelo INMETRO ou por instituição credenciada e

com acreditação vigente no INMETRO. O prazo para envio é até as 16:00h de

17/02/2020, sob pena de desclassificação da proposta.

Sistema 17/02/2020

08:41:49

Senhor fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA,

CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema 17/02/2020

15:55:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO

LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, enviou o anexo para o ítem 22.

Pregoeiro 18/02/2020

16:03:19

Boa tarde senhores licitantes. Informo que o item 22 foi aceito pela área técnica com

o seguinte parecer: A licitante SOLOTEST enviou os seguintes documentos

(disponíveis no Comprasnet) para análise em relação ao item 22 (pêndulo britânico): -

"B10.pdf"; "CERTIFICATE MATEST.pdf"; "Manual Pendulo A113.M01.EN.03.pdf"; "pag

53 MATEST PENDULO 3242001.pdf"; (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:04:04

(cont) "UNILA-CERTIFICADO-DEC-532019.pdf". A partir dos documentos mencionados

temos as seguintes análises: - O pêndulo britânico proposto é produzido pela empresa

MATEST. - A MATEST é uma empresa instalada na Itália, a qual fabrica equipamentos

para avaliações laboratoriais de concretos, cimentos, argamassas e asfaltos desde

1986 (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:04:33

(cont) (http://www.matest.com/en/history/). - A MATEST possui laboratório de

calibração acreditado pela ACCREDIA (instituição italiana destinada à acreditação de

laboratórios de calibração), atendendo a “ISO 9001: Certified manufacturer” e a “

Calibration Laboratory Lat No. 214”. No sítio web “http://www.matest.com/en/quality-

accreditations/” (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:05:18

(cont) ao clicar-se no texto “Calibration Laboratory Lat No. 214” tem-se acesso ao

arquivo “certificato-di-accreditamento-2018.pdf” referente à acreditação do

laboratório de calibração da MATEST. O certificado de acreditação mencionado é

enviado anexo a esta mensagem. - O pêndulo britânico produzido pela MATEST é

submetido à calibração pela própria (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:05:50

(cont) MATEST haja vista que ela possui laboratório de calibração acreditado. Essa

calibração é efetuada segundo a norma europeia EN 1097-8 vigente, tendo-se então o

respectivo Certificado de Calibração (arquivos no Comprasnet: “pag 53 MATEST

PENDULO 3242001.pdf” e “CERTIFICATE MATEST.pdf”). (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:06:20

Cont) - Quando o equipamento é importado, a empresa brasileira SOLOTEST, com

laboratório acreditado no INMETRO (instituição brasileira destinada à acreditação de

laboratórios de calibração) realiza confirmação da calibração efetuada na Itália

(arquivo no Comprasnet: “UNILA-CERTIFICADO-DEC-532019.pdf”). (cont)

Pregoeiro 18/02/2020

16:06:48

(cont) - O manual do equipamento enviado pela licitante SOLOTEST apresenta todas

as informações necessárias à utilização do equipamento. - Desta forma, a proposta da

licitante SOLOTEST atendeu os requisitos do Termo de Referência.

Pregoeiro 18/02/2020 Amanhã, dia 19/02/2020, irei proceder a habilitação do licitante a partir das 10:30h.



16:08:17 Automaticamente será aberto prazo para impetrar intenção de recurso contra decisão

do pregoeiro. Solicito aos interessados que estejam conectados no horário informado.

Sistema 19/02/2020

08:46:21

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/02/2020

08:46:34

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/02/2020 às

11:00:00.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase
13/02/2020

14:55:33

A área técnica solicita esclarecimentos referente ao item 22. Reagendado para:

14/02/2020 15:00

Abertura de Prazo
19/02/2020

08:46:21
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado

Fechamento de

Prazo

19/02/2020

08:46:34

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/02/2020 às

11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos

itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do

Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:00 horas do dia 19

de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES 

Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ

Equipe de Apoio

DIEGO RAFAEL HAUBERT

Equipe de Apoio
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