
Pregão Eletrônico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00112/2020

Às 09:02 horas do dia 13 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 107/2020 de 23/03/2020, 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
571, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00112/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção elétrica e limpeza do chafariz da
praça central Eduardo Virmond Suplicy, incluindo materiais de limpeza e produtos químicos. 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: Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
Descrição Complementar: Prestação de serviços contínuos de produtos e limpeza do chafariz central. Especificação
de Serviços conforme discriminado abaixo: 1. Dimensões do chafariz: - Superfície de água molhada: 84,19 m²; -
Capacidade: 57,25 m³; e - Profundidade máxima: 68 cm; 2. Os serviços de limpeza, tratamento e conservação
consistem em: 2.1 Limpar e aspirar o chafariz de forma a manter a água limpa e cristalina, sem insetos e resíduos que
se acumulam; 2.2 Aplicar produtos químicos aprovados para tratamento da água para desinfecção e controle do pH;
2.3 Limpar os filtros e os cestos dos filtros; 2.4 Manter correto o nível de água do chafariz no dia que for efetuado a
drenagem do fundo do chafariz; e 2.5 Limpar as bordas do chafariz. 3. Quantitativo de pessoal deverá atender ao
mínimo conforme descrito a seguir: 1 Piscineiro 4. Os turnos e horários abaixo citados poderão ser alterados de acordo
com a conveniência administrativa da CONTRATANTE, desde que informado à CONTRATADA com dois dias úteis de
antecedência. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.213,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931, pelo melhor lance de R$ 16.800,0000 e com valor
negociado a R$ 16.200,0000 .

Item: 2
Descrição: Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica
Descrição Complementar: Serviços de manutenção elétrica do Chafariz da Praça Central Eduardo Virmond Suplicy, o
sistema é constituído pelos seguintes equipamentos elétricos: - 2 Motores elétricos de 10cv; - 1 Motor elétrico de 7,5
cv; - 1 Bomba para piscina de 1/4cv; - 1 Bomba de esgotamento de água; - 3 Painéis elétricos; - 33 Lâmpadas de
LED; e - Fiação elétrica, incluindo os seguintes serviços: a) Manutenção preventiva e corretiva nos motores, sistemas e
redes elétricas; b) Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de ventilação e exaustão da casa de máquinas;
c)Execução de serviços diversos, que eventualmente possam vir ocorrer, relacionados aos sistemas mantidos, tais
quais: manutenção, instalação e remanejamento de circuitos elétricos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.108,4800 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico
Item: 1 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias

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
30.796.496/0001-12 CRISTIAN Sim Sim 12 R$ 1.434,4800 R$ 17.213,7600 08/10/2020



GABRIEL
MOURA
09480786931

11:30:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços contínuos de produtos e limpeza do
chafariz central. Especificação de Serviços conforme discriminado abaixo: 1. Dimensões do chafariz: -
Superfície de água molhada: 84,19 m²; - Capacidade: 57,25 m³; e - Profundidade máxima: 68 cm; 2. Os
serviços de limpeza, tratamento e conservação consistem em: 2.1 Limpar e aspirar o chafariz de forma a
manter a água limpa e cristalina, sem insetos e resíduos que se acumulam; 2.2 Aplicar produtos químicos
aprovados para tratamento da água para desinfecção e controle do pH; 2.3 Limpar os filtros e os cestos dos
filtros; 2.4 Manter correto o nível de água do chafariz no dia que for efetuado a drenagem do fundo do
chafariz; e 2.5 Limpar as bordas do chafariz. 3. Quantitativo de pessoal deverá atender ao mínimo conforme
descrito a seguir: 1 Piscineiro 4. Os turnos e horários abaixo citados poderão ser alterados de acordo com a
conveniência administrativa da CONTRATANTE, desde que informado à CONTRATADA com dois dias úteis de
antecedência. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL

19.876.529/0001-00 AMMER
COMERCIO
DE
PRODUTOS
QUIMICOS
DO BRASIL -
EIRELI

Sim Sim 12 R$ 1.434,4800 R$ 17.213,7600 09/10/2020
15:20:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços contínuos de produtos e limpeza do
chafariz central. Especificação de Serviços conforme discriminado abaixo: 1. Dimensões do chafariz: -
Superfície de água molhada: 84,19 m²; - Capacidade: 57,25 m³; e - Profundidade máxima: 68 cm; 2. Os
serviços de limpeza, tratamento e conservação consistem em: 2.1 Limpar e aspirar o chafariz de forma a
manter a água limpa e cristalina, sem insetos e resíduos que se acumulam; 2.2 Aplicar produtos químicos
aprovados para tratamento da água para desinfecção e controle do pH; 2.3 Limpar os filtros e os cestos dos
filtros; 2.4 Manter correto o nível de água do chafariz no dia que for efetuado a drenagem do fundo do
chafariz; e 2.5 Limpar as bordas do chafariz. 3. Quantitativo de pessoal deverá atender ao mínimo conforme
descrito a seguir: 1 Piscineiro 4. Os turnos e horários abaixo citados poderão ser alterados de acordo com a
conveniência administrativa da CONTRATANTE, desde que informado à CONTRATADA com dois dias úteis de
antecedência. 4.1 Os dias e horários para prestação dos serviços de limpeza, tratamento e conservação da
piscina serão de segunda a sexta-feira das 6 às 11hrs, das 13 as 16hrs e aos sábados das 6 ás 10hrs( sendo
que as 11hrs, as 16hrs de segunda a sexta-feira e as 10hrs de sábado o chafariz já deverá estar no nível
correto para funcionamento, pois tem seu acionamento automatizado). 5. Detalhamento dos serviços de
limpeza, tratamento e conservação do chafariz: 5.1 Limpeza a) Três vezes por semana: - Filtragem da água,
de 2 a 4 horas, de acordo com instruções do fabricante do filtro e após os tratamentos, quando for o caso; -
Coleta de resíduos sólidos em suspensão ou na superfície da água, por meio de peneira cata-folhas; e -
Aspirar a sujeira do fundo e das paredes da piscina, por meio de equipamento adequado. b) Uma vez por
semana: - Limpar as bordas, usando material específico e adequado para tal finalidade. Usar produtos de
limpeza específicos para piscina (limpa-bordas); e - Lavar o filtro, para manter a boa qualidade do
equipamento, livrando-o de resíduos filtrados. 5.2 Tratamento a) Duas vezes por semana:- O controle de pH
da água deverá ficar entre 7 e 7,4 medido por fita de teste ou kit colorométrico. Deverá ser feito antes de
qualquer tratamento químico, exceto nos dias em que forem adicionados à água produtos como hipoclorito de
sódio, dicloros e tricolor; e - Deverá ser realizado ajuste químico da água com utilização de produtos
específicos. b) Uma vez por semana: - Deverá ser feito o controle de alcalinidade o qual poderá ser medido
com fita de teste ou kit colorimétrico. Deve ficar entre 80 e 120 ppm; - Clarificação e decantação – realizar a
operação após controle da alcalinidade e do pH. 6. Dos materiais de consumo e produtos a serem empregados
na execução dos serviços de limpeza, tratamento e conservação da piscina. - Todos os materiais de consumo
para limpeza, tratamento, reparos, conservação e os produtos químicos, necessários à prestação dos serviços
da piscina serão fornecidos pela CONTRATADA e serão mantidos e estocados em depósito do CONTRATANTE. -
Deverão ser fornecidos materiais de limpeza e produtos químicos em embalagem original, com a indicação da
marca, do registro do produto e da procedência, devidamente aprovados pela ANVISA, sendo que a
responsabilidade de armazenar e manter a quantidade de produtos necessários para manutenção dentro da
casa de máquinas é da contratada. 7. Dos produtos a serem empregados na execução dos serviços de
limpeza, tratamento e conservação da piscina. - Os produtos necessários para a execução dos serviços serão
fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus ao CONTRATANTE e serão mantidos em estoque pelo
CONTRATANTE. - Deverão ser fornecidos os produtos em quantidade suficiente para atender à demanda dos
serviços e em bom estado de funcionamento. Não será permitida a interrupção do serviço decorrente da falta
de produto.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17.213,7600 30.796.496/0001-12 13/10/2020 09:02:04:997
R$ 17.213,7600 19.876.529/0001-00 13/10/2020 09:02:04:997
R$ 17.200,0000 30.796.496/0001-12 13/10/2020 09:05:25:247
R$ 17.000,0000 30.796.496/0001-12 13/10/2020 09:16:05:327
R$ 16.800,0000 30.796.496/0001-12 13/10/2020 09:19:36:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 13/10/2020
09:03:32 Item Aberto.



Reinício da Disputa
Aberta

13/10/2020
09:15:43

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Solicito mais desconto no item.

Encerrada Disputa
Aberta

13/10/2020
09:29:02 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 13/10/2020
09:29:02 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/10/2020
09:49:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931,
CNPJ/CPF: 30.796.496/0001-12.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/10/2020
10:07:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRISTIAN GABRIEL MOURA
09480786931, CNPJ/CPF: 30.796.496/0001-12.

Aceite 13/10/2020
10:13:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931,
CNPJ/CPF: 30.796.496/0001-12, pelo melhor lance de R$ 16.800,0000 e com valor
negociado a R$ 16.200,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitado 13/10/2020
11:52:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRISTIAN GABRIEL MOURA
09480786931 - CNPJ/CPF: 30.796.496/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

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 13/10/2020 09:02:05 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:36

Prezados licitantes, bom dia

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:44

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 112/2020. Alguns
avisos importantes:

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:50

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:53

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos
todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e

carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Francisco Beltrão.

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:56

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e
Pregoeiro ou de sua desconexão.

Pregoeiro 13/10/2020
09:02:59

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de
que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame.
Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário

das sessões conseguintes.
Pregoeiro 13/10/2020

09:03:03
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que

possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.

Pregoeiro 13/10/2020
09:03:06

Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por
este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então

que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro 13/10/2020 Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema



09:03:11 Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO,
solicitar ao Pregoeiro, por meio do email nadia@franciscobeltrao.com.br, nova(s)

convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro 13/10/2020

09:03:17
Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo
de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma

vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a
devida argumentação.

Pregoeiro 13/10/2020
09:03:20

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 13/10/2020
09:03:24

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem

Pregoeiro 13/10/2020
09:03:32

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

Sistema 13/10/2020
09:03:32

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Pregoeiro 13/10/2020
09:13:11

Senhores, favor efetuar seus lances, reduzir sua proposta

Pregoeiro 13/10/2020
09:15:43

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 13/10/2020
09:29:02

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 13/10/2020
09:29:02

O item 1 está encerrado.

Sistema 13/10/2020
09:29:02

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 13/10/2020

09:29:58
Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 13/10/2020
09:30:09

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 13/10/2020 às 09:40 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das

propostas inicias.
Pregoeiro 13/10/2020

09:30:14
Bem como, realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto

nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/2020, e se necessário,
diligências dos documentos já apresentados.

Pregoeiro 13/10/2020
09:42:21

Para CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931 - Prezado Sr.

Pregoeiro 13/10/2020
09:42:27

Para CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931 - Em atendimento ao art. 38 do
decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/20, o qual dispõe da

obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens

inicialmente ganhos.
Pregoeiro 13/10/2020

09:42:34
O prazo para resposta será de 10 minutos, em caso de ausência desta, entende-se

que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 13/10/2020

09:44:16
Para CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931 - Sr. licitante, no item 01 é possível

chegar ao valor de R$ 15.600,00, sendo R$ 1.300,00 mensal?
30.796.496/0001-

12
13/10/2020
09:47:53

Bom dia, conforme reajustes nos preços dos produtos, hoje podemos chegar ao
preço máximo mensal de R$1.350,00.

Pregoeiro 13/10/2020
09:49:19

Para CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931 - ok, obrigada pelo retorno. Confirmo
valor total de R$ 16.200,00

Pregoeiro 13/10/2020
09:49:35

Para CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931 - Solicito a proposta reajusta de
acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item

11.1 do edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganho
Sistema 13/10/2020

09:49:45
Senhor fornecedor CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931, CNPJ/CPF:

30.796.496/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2020

09:50:16
Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 13/10/2020 às 11:50 horas, no chat da

Plataforma COMPRASNET
Sistema 13/10/2020

10:07:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRISTIAN GABRIEL MOURA 09480786931, CNPJ/CPF:

30.796.496/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2020

11:50:48
Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços
das proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e,
verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o

edital.



Pregoeiro 13/10/2020
11:51:04

às 12:00 horas de hoje – dia 13/10/2020 – será realizada a HABILITAÇÃO das
proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual,

caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro 13/10/2020

11:51:49
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 14:30 HORAS de hoje – dia 13/10/2020.
Pregoeiro 13/10/2020

11:51:53
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 13/10/2020
11:51:56

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br,
telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2107 – Pregoeira Nádia Ap. Dall Agnol

Sistema 13/10/2020
11:52:06

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 13/10/2020
11:52:13

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2020 às
14:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/10/2020
11:52:06 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

13/10/2020
11:52:13

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2020 às
14:30:00.

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 14:32 horas do dia 13
de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Equipe de Apoio

Voltar   
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