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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federa
l - ADASA.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2020

Às 10:03 horas do dia 22 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 78/2020 de 15/09/2020, 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 019700002222/2020, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição  de  42  (quarenta  e  dois)  dataloggers  telemétricos,  com armazenamento  de  dados  e  autossuficiência  energética
fornecida através de painéis solares e baterias, para acoplamento a pluviômetros para integrar o Sistema de Monitoramento de
Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB) da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: COMPARTILHADOR CPU
Descrição Complementar: Aquisição de 42 (quarenta e dois) dataloggers telemétricos, com armazenamento de dados e
autossuficiência energética fornecida através de painéis solares e baterias, para acoplamento a pluviômetros para integrar o
Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB) da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 42 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 191.520,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00

Aceito para: LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO, pelo melhor lance de R$ 191.410,0000
e com valor negociado a R$ 191.409,9600 .

Histórico

Item: 1 - COMPARTILHADOR CPU

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

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

Registro

10.673.569/0002-52 J C DA SILVA & CIA
LTDA

Não Não 42 R$ 4.560,0000 R$ 191.520,0000 21/03/2021
21:44:28

Marca: SWS100
Fabricante: Sigma Sensors
Modelo / Versão: Estação telemétrica sws100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DataLogger SWS100 é feito  para uso  em ambientes externos, utilizando  a
transmissão  remota  por meio  de  tecnologiaEdge/GPRS/3G/GSM;  Possui caixa  estanque  com  no  mínimo  IP65  e  com
proteção  contra raios U.V.;  Possui fecho  de Inox na caixa com possibilidade de uso  de cadeado  para travamento, ou
dispositivo que dificulte o acesso ao interior da caixa estanque; Possui Bateria Selada de 12V de no mínimo 4,5 Ah de fácil
substituição e de comum uso no mercado brasileiro e vida útil de no mínimo 2 anos. Mantem a transmissão de dados por no
mínimo 4 dias quando estiver sem o painel solar e é de fácil substituição e comum uso no mercado nacional. Possui Grampo
U na caixa IP65 para prender a mesma em tubos circulares de no mínimo 1,5" polegadas dediâmetro; Possui Conectores
Inoxidáveis de metal e fácil conexão  na caixa, tanto  para sensores como  para o  painel solar; Possui painel Solar com
estrutura  de  Inox  ou  alumínio  para  ser  preso  em  tubos  circulares  de  no  mínimo  1,5"polegadas  de  diâmetro.
Caracterís&#1048991;cas  de  Hardware  O  equipamento  possui  a  capacidade  de  armazenar  localmente  os  dados
amostrados a cada minuto,por no mínimo 180 dias. Esses dados devem ser acessíveis pela interface de configuração do
equipamento ou remotamente, pela conexão celular. O equipamento possui um modem celular, completo com as seguintes
características mínimas: - temperatura de operação: -20 a 60°C; - tecnologias 2G e 3G, nas frequência utiizadas no Brasil -
conector para antena externa; A antena faz parte do fornecimento. O acesso para troca do sim card da operadora é de fácil
acesso não sendo necessário o desmonte do equipamento; Possui 01 entrada digital para contagem de pulso (chuva) ou
acionamento de outros dispositivos digitais deprotocolo TTL; Possui 04 entradas analógicas 0-5V ou 0-10V, impedância mín.
4K&#937;, resolução 0,05% e precisão 0,2%; Possui 01 porta de entrada para ler sensores RS485 protocolo  ModBus;
Possui 01 saída digital que poderá acionar cargas de até 3A/250V. Relé de acoplamento com essa capacidadede manobra
deverá ser fornecido. Possui Leds que indicam funções como: Status de Comunicação com Servidor - Comunicação com o
servidor na nuvem (ok ou não); Demonstra por led Força do Sinal GSM - Sem sinal, Fraco, Médio, Forte; Demonstra por led
Status da Máquina - Parada ou Rodando. O hardware com a Bateria em seu sistema, sem a presença do Painel Solar dura
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no mínimo 4 dias de funcionamento pleno para existir um tempo de manutenção sem perda de dados. Os dados enviados
por tecnologia móvel celular podem ser configurados para envios de pacotes rápidos sendo no mínimo 1 pacote de dados a
cada 5 minutos (em caso de alarmes de emergência - inundações etc.). Possui Hardware com porta usb para se comunicar
com um computador, tablet  ou smartphone por meio  de sofware/aplicativo, permitindo  realizar as  seguintes  funções:
Programar o hardware para coletar os dados com frequências como (1 ponto por minuto, 1 ponto a cada 5min, 1 ponto a
cada 10 min etc.). A frequência mais rápida de coleta de dadosdeve ser no  mínimo  de 1 ponto  por minuto.); Permite
Programar a APN string dentro  da máquina para o  GSM poder operar com cartões das principaisoperadoras de telefonia
móvel;  Permite Programar o  relógio  interno  da máquina (hh:mm:ss, dia, mês e ano);  Permite Baixar todos os dados
internos da máquina; Permite Realizar configurações especiais de ajuste na máquina quando necessário. Todo o Hardware e
bateria fica armazenado dentro da caixa estanque (mínimo IP65) com exceção do painel solar. Faz parte da entrega, todos
os  cabos  necessários  ao  funcionamento  do  conjunto(Pluviômetro/datalogger/painel solar/bateria), tais  como  cabos  de
comunicação, cabos de ligação entre opluviômetro e o datalogger, cabos da antena externa para conexão ao modem, etc.
O Datalogger funciona independentemente de qual operadora de telefonia celular seja contratada no futuro pela Adasa. O
datalogger tem a capacidade de serem configurados para o  envio  via ftp, hp,etc. Para o  servidor de arquivos que será
informado o ip do servidor e porta de acesso, como demais informações necessárias para o envio e armazenamento dos
arquivos. No caso de serviços de armazenamento na nuvem, será disponibilizado login e senha para acesso e upload dos
dados. É fornecido  suporte técnico  para configurações, testes, alterações que deverão  fazer parte do  fornecimento. O
datalogger ofertado é compatível com os pluviômetros de báscula, com resolução de 0,2mm, contagem por pulso e registro
por contato seco, já adquiridos pela Adasa (modeloOnset RG3-M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.407.726/0001-79 LWS COMERCIO E
SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
PARA SANEAMENTO

Sim Não 42 R$ 6.000,0000 R$ 252.000,0000 19/03/2021
17:43:58

Marca: COGLOGGER
Fabricante: COGNETTY
Modelo / Versão: COG01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datalogger registrador de dados adaptados ao acesso remoto por tecnologia
mobile (Edge/GPRS/3G/GSM); Caixa estanque com proteção IP65 para acondicionamento dos equipamentos; Bateria 12
volts para manter o conjunto (pluviômetro + datalogger) funcionando mesmo no período noturno ou com dias nublados;
Painel solar para assegurar autossuficiência energética do equipamento, recarregando a bateria; Todos os cabos e insumos
necessários para o  funcionamento  das estações pluviométricas (cabos entre o  painel solar e a controladora de energia,
cabos entre o pluviômetro e o datalogger, cabos entre a bateria e o datalogger, conectores, etc.), grampos tipo “U” para
fixação da caixa estanque e painel solar em tubulações circulares. Garantia de 24 meses para os equipamentos, desde o
recebimento definitivo pela Adasa.
Porte da empresa: ME/EPP

06.241.040/0001-01 ATIVA SOLUCOES
TECNOLOGICAS
INDUSTRIA E
COMERCIO S.A.

Não Não 42 R$ 10.000,0000 R$ 420.000,0000 22/03/2021
00:46:58

Marca: ATIVA Soluções
Fabricante: ATIVA Soluções
Modelo / Versão: PCD ATIVA
Descrição Detalhada  do Objeto  Ofertado:  Fornecimentos  de  42  (quarenta  e  dois)  dataloggers  telemétricos,  com
armazenamento de dados e autossuficiência energética fornecida através de painéis solares e baterias, para acoplamento a
pluviômetros para integrar o Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB) da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.132.617/0001-26 S 3 COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 42 R$ 20.000,0000 R$ 840.000,0000 19/03/2021
16:34:35

Marca: ONSETCOMP
Fabricante: ONSETCOMP
Modelo / Versão: ONSETCOMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dataloggers  Telemétricos e acessórios  com armazenamento  de dados, e
autossuficiência  energética  através  de  painéis  solares  e  baterias,  com  garantia  para  os  equipamentos  de  24  meses.
Equipamento compatível com as demais especificações contidas no Termo de Referência.
Porte da empresa: ME/EPP

07.699.306/0001-27 ROMIOTTO
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICA

Sim Sim 42 R$ 30.000,0000 R$ 1.260.000,0000 22/03/2021
06:51:39

Marca: YDOC
Fabricante: YDOC
Modelo / Versão: ML-317
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registrador de dados com modem incorporado.
Porte da empresa: ME/EPP

03.056.608/0001-26 J & M COMERCIO E
SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
E INFORMA

Sim Sim 42 R$ 30.000,0000 R$ 1.260.000,0000 22/03/2021
09:57:17

Marca: Y DOC
Fabricante: Y DOC
Modelo / Versão: MLX-17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dataloggers  telemétricos  e  acessórios  com armazenamento  de dados, e
autossuficiência energética através de painéis solares e baterias, com garantia para os equipamentos de 24 meses.
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.260.000,0000 07.699.306/0001-27 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 1.260.000,0000 03.056.608/0001-26 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 840.000,0000 18.132.617/0001-26 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 420.000,0000 06.241.040/0001-01 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 252.000,0000 02.407.726/0001-79 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 191.520,0000 10.673.569/0002-52 22/03/2021 10:03:15:077

R$ 191.500,0000 02.407.726/0001-79 22/03/2021 10:12:44:970

R$ 400.000,0000 06.241.040/0001-01 22/03/2021 10:13:51:863

R$ 191.510,0000 10.673.569/0002-52 22/03/2021 10:14:32:933

R$ 191.490,0000 10.673.569/0002-52 22/03/2021 10:15:12:543

R$ 191.480,0000 02.407.726/0001-79 22/03/2021 10:16:06:297

R$ 380.000,0000 06.241.040/0001-01 22/03/2021 10:17:32:860

R$ 360.000,0000 06.241.040/0001-01 22/03/2021 10:19:13:173

R$ 191.450,0000 10.673.569/0002-52 22/03/2021 10:20:55:597

R$ 191.440,0000 02.407.726/0001-79 22/03/2021 10:21:08:340

R$ 191.420,0000 10.673.569/0002-52 22/03/2021 10:22:59:557

R$ 191.410,0000 02.407.726/0001-79 22/03/2021 10:23:19:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto 22/03/2021
10:03:43 Item Aberto.

Encerrado 22/03/2021
10:25:19 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 22/03/2021
10:25:19

Item teve empate real para o valor 1.260.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

22/03/2021
10:46:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor LWS COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO, CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

22/03/2021
10:57:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LWS COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO, CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79.

Aceite 22/03/2021
11:05:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
PARA SANEAMENTO, CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79, pelo melhor lance de R$ 191.410,0000
e com valor negociado a R$ 191.409,9600. Motivo: Valor negociado: R$ 191.409,96

Habilitado 22/03/2021
11:18:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LWS COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO - CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 22/03/2021
10:03:24

Bom dia

Pregoeiro 22/03/2021
10:03:43

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/03/2021
10:25:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 22/03/2021
10:25:19

O item 1 teve empate real para o valor 1.260.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.

Sistema 22/03/2021
10:25:19

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

/admissibilidade".

Pregoeiro 22/03/2021
10:35:23

Para LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO - Prezado Sr
Licitante LWS: os arquivos .rar da proposta e da habilitação não estão abrindo. Peço que os

documentos sejam enviados pelo email pregao@adasa.df.gov.br. Inclusive, para fins de
negociação, pedimos que a proposta de preço traga o menor preço possível para o objeto

da licitação. Prazo 2 horas, sob pena de inabilitação
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02.407.726/0001-79 22/03/2021
10:40:37

Sr. Pregoeiro, estamos enviando a proposta e os documentos de habilitação por e-mail.
Quanto ao preço, chegamos em nosso limite. Peço que confirme o recebimento dos e-mails.

Pregoeiro 22/03/2021
10:45:54

Para LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO - Consegui abrir
o arquivo .rar em outro computador. Vou fazer a convocação de anexo para que seja

enviada, via Comprasnet, a proposta de preço ajustada

Sistema 22/03/2021
10:46:10

Senhor fornecedor LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO,
CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 22/03/2021
10:57:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA
SANEAMENTO, CNPJ/CPF: 02.407.726/0001-79, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 22/03/2021
11:18:01

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 22/03/2021
11:18:21

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/03/2021 às 11:50:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 22/03/2021 11:18:01 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
22/03/2021 11:18:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/03/2021 às 11:50:00.

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 11:52 horas do dia 22 de março de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO LOBATO BOTELHO
Pregoeiro Oficial

FUSAO NISHIYAMA
Equipe de Apoio

THAIS LOPES SEIXAS PEREIRA
Equipe de Apoio

Voltar
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