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Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 16/2021
Objeto: Aquisição de material para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ (Item fracassado na Cotação Eletrônica nº 14/2021).
Demais informações consultar o Termo de Referência que está publicado no endereço: http://crfrj.org.br/licitacoes.html.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 23/11/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 24/11/2021 - 12:00h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
Observações Gerais: ATENÇÃO: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no sistema de compras governamentais (CATMAT) e as especificações constantes no Termo de
Referência, prevalecerão às últimas. Os produtos relacionados no Termo de Referência devem vir
acondicionados em suas embalagens originais lacradas e devidamente identificadas de maneira a
preservar a eficiência na sua utilização. Todas as informações relacionadas à conservação, utilização,
componentes, fórmulas e manuseio devem ser impressas em português, mesmo para aqueles produtos
originados de importação. Todos os produtos deverão ser de MELHOR QUALIDADE (primeira qualidade),
sob pena de recusa do recebimento do material. Para os produtos que possuírem validade, ela deverá
ser de no mínimo 03 (três) meses a contar da entrega do material. DA CONVOCAÇÃO DA PROPOSTA:
Considerando que a Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) é omissa quanto à determinação de um prazo mínimo ou máximo para o
envio da proposta comercial e documentação referente à habilitação do fornecedor, neste caso a
documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, caso as informações
contidas no cadastro da empresa no sistema SICAF estejam desatualizadas; e mm analogia ao Art. 38,§
2º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que estabelece um prazo, no mínimo, duas
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação. A convocação para
o envio da proposta comercial, e se necessário, de documentação referente à habilitação do fornecedor
serão realizadas através do envio de um e-mail por parte do CRF-RJ (eduardo.couto@crf-rj.org.br), para
o (s) e-mail (s) do fornecedor cadastrados no sistema SICAF. Caberá ao fornecedor a responsabilidade
sobre a consistência das informações sobre a sua empresa contidas no sistema SICAF, como por
exemplo: telefones e e-mails para contato. O fornecedor terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a recepção do e-mail enviado pelo CRF-RJ, para a formulação e envio da sua proposta
comercial e documentação referente à habilitação, neste caso a documentação que comprove a
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, caso as informações contidas no cadastro da empresa no
sistema SICAF estejam desatualizadas. Caso o fornecedor não atenda a convocação de sua proposta
comercial, e se necessário, de documentação referente à habilitação de sua empresa no prazo
estipulado no item 6.4 do Termo de Referência, o CRF-RJ irá proceder com a sua desclassificação no
certame, e convocará o próximo fornecedor, observando a ordem de classificação de fornecedores. DA
ENTREGA: O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias úteis após a homologação e envio
da nota de empenho pelo CRF-RJ, que será via e-mail. A entrega do objeto deverá ser realizada em dias
úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 17:30 horas, no endereço: Rua Afonso Pena nº
115, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-244. Demais informações consultar o Termo de Referência
que está publicado no endereço: http://crf-rj.org.br/licitacoes.html.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1
Descrição: TOMADA
Descrição Complementar: Tomada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Simples , Aplicação:
Condulete Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Completa(Caixa,
Espelho E Tomada) , Tensão Nominal: 250 V,
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 537,03
Valor do menor lance: R$ 170,01
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 15
Data de Entrega: 09/12/2021
Endereço entrega do produto:Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Adjudicado para: AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, por R$ 170,00
Obs.: O fornecedor AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI possui regularidade fiscal, tendo
apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:
Valor
Fornecedor
CNPJ/CPF
Data/Horário Marca
(R$)
THIAGO PEREIRA MUNIZ DA SILVA 12450392700 37.432.818/0001- 500,00
23/11/2021
APOIO
93
11:02:40
J. G. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 40.886.497/0001- 500,00
23/11/2021
rad
01
14:45:17
ANA
CAROLINE
DE
AZEVEDO
MACHADO 41.744.890/0001- 400,00
23/11/2021
pvc
DAMASCENO 16898794752
23
22:00:18
AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI
30.574.811/0001- 440,00
24/11/2021
ILUMI
67
09:01:57
VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27.732.837/0001- 500,00
24/11/2021 diversas
81
11:35:28
Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
CNPJ/CPF
Data/Horário
de cada fornecedor R$
170,01
30.574.811/0001-67
24/11/2021 12:23:46
170,02
27.732.837/0001-81
24/11/2021 12:23:45
400,00
41.744.890/0001-23
23/11/2021 22:00:18
449,00
37.432.818/0001-93
24/11/2021 07:48:19
500,00
40.886.497/0001-01
23/11/2021 14:45:17
Eventos do Item
Evento
Motivo
Data/Horário
Adjudicado para fornecedor: AMARILLO
ELETRICA
E
HIDRAULICA
EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.574.811/0001-67, Lance:
170,01, Negociado para: 170,00. Item
Adjudicado por EDUARDO ALBERTO
24/11/2021
adjudicado ao fornecedor AMARILLO
RODRIGUES COUTO.
15:02:26
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, CNPJ
Nº 30.574.811/0001-67, pelo valor de
R$ 170,00, conforme proposta enviada
pelo fornecedor em 24/11/2021.
Homologado por TANIA MARIA LEMOS
24/11/2021
MOUCO.
15:12:06
Eventos da Cotação/Dispensa
Evento
Homologada por TANIA MARIA LEMOS
MOUCO.

Motivo

Data/Horário
24/11/2021
15:12:00

Despacho de Adjudicação
Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos
referentes a cada item.

Despacho de Homologação
Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por TANIA MARIA LEMOS MOUCO, em 24/11/2021,
às 15h12.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 24/11/2021,
às 12h24, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a
critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

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