
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL - FEC -

FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO I A UFF - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL /

Nº Processo: 3569/2022)

 

     às 10:07:20 horas do dia 19/05/2022 no endereço RUA MIGUEL DE FRIAS-123, bairro

ICARAI, da cidade de NITEROI - RJ, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELAINE

BATALHA MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 3569/2022 -

2022/012/2022 que tem por objeto Aquisição de equipamentos, com base nas quantidades e

exigências estabelecidas nesta Seleção Pública e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Misturador Vertical especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (2) - Rosca Transportadora especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema de corte acoplado especificação conforme

Termo de Referência Anexo I

Lote (4) - Sistema de transporte de ração pneumático especificação conforme Termo de

Referência Anexo I

Lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira, especificação conforme Termo de

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 84.934,00

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 54.934,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 86.560,00

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 56.560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 527.680,00

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 427.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 78.513,00

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 48.513,00
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Referência Anexo I

Lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º especificação conforme Termo de

Referência Anexo I

Lote (7) - Extrusora experimental especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (8) - Silo de empacotamento especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (9) - Resfriador Vertical especificação conforme Termo de Referência Anexo I

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Misturador Vertical especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (2) - Rosca Transportadora especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema de corte acoplado especificação conforme

Termo de Referência Anexo I

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 868.000,00

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 768.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 212.200,00

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 121.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 447.000,00

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 347.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 83.293,00

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 43.293,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 293.940,00

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 193.940,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/05/2022 10:40:14:328 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 54.734,00

19/05/2022 10:20:26:112 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 54.834,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/05/2022 10:52:02:307 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 53.449,00

19/05/2022 10:49:28:222 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 53.450,00
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Lote (4) - Sistema de transporte de ração pneumático especificação conforme Termo de

Referência Anexo I

Lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira, especificação conforme Termo de

Referência Anexo I

Lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º especificação conforme Termo de

Referência Anexo I

Lote (7) - Extrusora experimental especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (8) - Silo de empacotamento especificação conforme Termo de Referência Anexo I

Lote (9) - Resfriador Vertical especificação conforme Termo de Referência Anexo I

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 427.680,00

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 527.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 48.513,00

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 78.513,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 16:54:54:556 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 768.000,00

19/05/2022 08:58:11:788 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 868.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 121.200,00

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 212.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 347.000,00

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 447.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 43.293,00

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 83.293,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/05/2022 17:01:22:676 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME  R$ 193.940,00

19/05/2022 08:58:31:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 293.940,00

23/05/2022 Página 3 de 9



bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/05/2022, às 10:41:22 horas, no lote (1) - Misturador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:21:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:21:31 horas, no lote (1) - Misturador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 01 a licitante

WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às 12:55:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:55:27 horas, no lote (1) - Misturador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:55:27 horas, no lote (1) - Misturador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI -

ME com o valor R$ 54.734,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 10:52:58 horas, no lote (2) - Rosca Transportadora especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:21:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:21:17 horas, no lote (2) - Rosca Transportadora especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 02 a licitante

WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às 12:55:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:55:51 horas, no lote (2) - Rosca Transportadora especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado vencedor.
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    No dia 20/05/2022, às 12:55:51 horas, no lote (2) - Rosca Transportadora especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI -

ME com o valor R$ 53.449,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 10:48:57 horas, no lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema

de corte acoplado especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:21:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:21:50 horas, no lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema

de corte acoplado especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado

vencedor para o lote 03 a licitante WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME.

No dia 20/05/2022, às 12:56:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:11 horas, no lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema

de corte acoplado especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao

proponente declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:11 horas, no lote (3) - Extrusora Rosca Dupla com sistema

de corte acoplado especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH

COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME com o valor R$ 427.680,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 11:23:50 horas, no lote (4) - Sistema de transporte de ração

pneumático especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:22:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:22:12 horas, no lote (4) - Sistema de transporte de ração

pneumático especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado

vencedor para o lote 04 a licitante WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME.

No dia 20/05/2022, às 12:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:31 horas, no lote (4) - Sistema de transporte de ração

23/05/2022 Página 5 de 9



pneumático especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente

declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:31 horas, no lote (4) - Sistema de transporte de ração

pneumático especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E

SERVICOS - EIRELI - ME com o valor R$ 48.513,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 11:21:03 horas, no lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira,

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:22:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:22:33 horas, no lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira,

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 05

a licitante WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às

12:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:44 horas, no lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira,

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado

vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:56:44 horas, no lote (5) - Secador de ração contínuo de esteira,

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E

SERVICOS - EIRELI - ME com o valor R$ 768.000,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 11:33:28 horas, no lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:22:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:22:54 horas, no lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 06
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a licitante WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às

12:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:16 horas, no lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado

vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:16 horas, no lote (6) - Elevador de taliscas em forma de �z� 45º

especificação conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E

SERVICOS - EIRELI - ME com o valor R$ 121.200,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 11:38:23 horas, no lote (7) - Extrusora experimental especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:23:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:23:14 horas, no lote (7) - Extrusora experimental especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 07 a licitante

WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às 12:57:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:35 horas, no lote (7) - Extrusora experimental especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:35 horas, no lote (7) - Extrusora experimental especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI -

ME com o valor R$ 347.000,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 11:32:28 horas, no lote (8) - Silo de empacotamento especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:23:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 20/05/2022, às 12:23:34 horas, no lote (8) - Silo de empacotamento especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 08 a licitante

WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às 12:57:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:48 horas, no lote (8) - Silo de empacotamento especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:57:48 horas, no lote (8) - Silo de empacotamento especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI -

ME com o valor R$ 43.293,00.

 

    No dia 19/05/2022, às 12:03:50 horas, no lote (9) - Resfriador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 20/05/2022, às 12:25:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:25:06 horas, no lote (9) - Resfriador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor para o lote 09 a licitante

WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME. No dia 20/05/2022, às 12:58:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 12:58:03 horas, no lote (9) - Resfriador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao proponente declarado vencedor.

 

    No dia 20/05/2022, às 12:58:03 horas, no lote (9) - Resfriador Vertical especificação

conforme Termo de Referência Anexo I -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI -

ME com o valor R$ 193.940,00.

 

    No dia 20/05/2022, às 17:08:01 horas, a autoridade competente da licitação - ALBERTO

DI SABBATO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

23/05/2022 Página 8 de 9



declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELAINE BATALHA MARTINS

Pregoeiro da disputa

 

ALBERTO DI SABBATO

Autoridade Competente

 

BERNARDO CANTINHO BRICIO

Membro Equipe Apoio

 

VIVIAN MILAGRES SIQUEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

02.784.924/0001-51 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI - ME
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