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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00019/2021 (SRP)

 
Às 10:00 horas do dia 24 de março de 2021, 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 108, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE
PREÇOS para fornecimento e instalação de aberturas de ferro, grades, corrimões, calhas, rufos, marmoraria e outros materiais
metálicos, incluindo serviços de confecção e instalação, insumos, com fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, transporte de
seus funcionários e demais equipamentos necessários, tendo em vista Em razão do poder de autotutela, conforme PARECER DA
PREGOEIRA nº 02/2021, os GRUPOS 05 e 08 retornarão a fase de HABILITAÇÃO..

Item: 5
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Percentual de desconto para os itens descritos no Anexo I-A, referente a ESQUADRIAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 476.585,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, pelo melhor lance de 8,0000 % (valor com desconto: R$ 438.458,2000) e a
quantidade de 1 Unidade .

Item: 8
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Percentual de desconto para os itens descritos no Anexo I-A, referente a ESTRUTURAS METALICAS
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 348.575,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA, pelo melhor lance de 4,0000 % (valor com desconto: R$
334.632,1920) e com desconto negociado a 5,0000 % (valor com desconto: R$ 331.146,4400) e a quantidade de 1
Unidade .

Histórico
Item: 5 - Manutenção / Reforma Predial

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 22/03/2021
11:40:54 Volta de Fase para Habilitação

Recusa 23/03/2021
12:48:31

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROMECANICA PREVENTIVA MANUTENCAO E REPARACAO DE
TAN, CNPJ/CPF: 04.053.192/0001-55, pelo melhor lance de 19,0000%. Motivo: Em cumprimento ao
princípio da autotutela, mediante revisão do ato, esta pregoeira decide pela reforma da decisão
anterior, a fim de inabilitar a empresa ELETROMECANICA PREVENTIVA MANUTENCAO E REPARACAO
pelo descumprimento ao art. 43 § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e item 10.6.3 do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
10:07:32 Convocado para envio de anexo o fornecedor M TONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.726.171/0001-63.

Recusa 24/03/2021
14:13:05

Recusa da proposta. Fornecedor: M TONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.726.171/0001-63, pelo melhor lance
de 18,0000%. Motivo: Passado prazo solicitado a empresa M TONIAL LTDA descumpriu com o prazo
de envio da proposta ajustada no item 05

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
14:13:05

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M TONIAL LTDA, CNPJ/CPF:
30.726.171/0001-63.

Abertura do
prazo de

24/03/2021
14:14:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCIR COLPANI, CNPJ/CPF: 14.072.205/0001-97.



Convocação -
Anexo

Recusa 24/03/2021
17:19:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LUCIR COLPANI, CNPJ/CPF: 14.072.205/0001-97, pelo melhor lance
de 15,0000%. Motivo: Passado prazo solicitado a empresa LUCIR COLPANI descumpriu com o prazo
de envio da proposta ajustada no item 05

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
17:19:14

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUCIR COLPANI, CNPJ/CPF:
14.072.205/0001-97.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
17:19:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, CNPJ/CPF:
22.360.896/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/03/2021
13:52:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, CNPJ/CPF:
22.360.896/0001-52.

Aceite 25/03/2021
15:25:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, CNPJ/CPF:
22.360.896/0001-52, pelo melhor lance de 8,0000%.

Habilitado 25/03/2021
15:28:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI - CNPJ/CPF:
22.360.896/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Manutenção / Reforma Predial

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 22/03/2021
11:40:54 Volta de Fase para Habilitação

Recusa 23/03/2021
12:48:36

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROMECANICA PREVENTIVA MANUTENCAO E REPARACAO DE
TAN, CNPJ/CPF: 04.053.192/0001-55, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: Em cumprimento ao
princípio da autotutela, mediante revisão do ato, esta pregoeira decide pela reforma da decisão
anterior, a fim de inabilitar a empresa ELETROMECANICA PREVENTIVA MANUTENCAO E REPARACAO
pelo descumprimento ao art. 43 § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e item 10.6.3 do edital

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
10:10:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA, CNPJ/CPF:
10.783.598/0001-96.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/03/2021
11:29:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINCOLN FERNANDO MACHADO DE
SOUZA, CNPJ/CPF: 10.783.598/0001-96.

Aceite 24/03/2021
11:30:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA, CNPJ/CPF:
10.783.598/0001-96, pelo melhor lance de 4,0000% e com percentual negociado a 5,0000%%.
Motivo: Negociado

Habilitado 25/03/2021
15:28:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA -
CNPJ/CPF: 10.783.598/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 22/03/2021
11:40:54

Este pregão foi reagendado para 24/03/2021 10:00.

Sistema 22/03/2021
11:40:54

Sr(s) fornecedor(es), os itens 5 e 8 estão retornando à fase de Habilitação.

Pregoeiro 24/03/2021
10:01:06

Prezados, bom dia. Haja vista a INABILITAÇÃO da licitante ELETROMECANICA
PREVENTIVA MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES nos itens 5 e 8, retornamos ao

julgamento destes.
Pregoeiro 24/03/2021

10:01:11
Sendo que convocarei o licitante subsequente melhor classificado para: negociação de

preços, solicitação de proposta ajustada e análise da habilitação.
Pregoeiro 24/03/2021

10:01:47
Para M TONIAL LTDA - Bom dia, sr. licitante. Está logado?

Pregoeiro 24/03/2021
10:02:40

Para M TONIAL LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também
na condição do edital, haja vista que sua empresa é a licitante subsequente melhor

classificada no GRUPO 08, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua
proposta no GRUPO 8, seria possível?

Pregoeiro 24/03/2021
10:03:19

Para M TONIAL LTDA - RETIFICAÇÃO: Em razão do disposto no art. 38 do decreto
10.024/2019 e também na condição do edital, haja vista que sua empresa é a licitante
subsequente melhor classificada no GRUPO 05, solicito que verifique a possibilidade de

reduzir o valor da sua proposta no GRUPO 05, seria possível?



Pregoeiro 24/03/2021
10:07:01

Para M TONIAL LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços
adequada ao seu último lance, incluindo o GRUPO 5, em arquivo único, por meio da opção

enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
Sistema 24/03/2021

10:07:32
Senhor fornecedor M TONIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.726.171/0001-63, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro 24/03/2021

10:07:45
Para LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - Em razão do disposto no art. 38 do
decreto 10.024/2019 e também na condição do edital, haja vista que sua empresa é a

licitante subsequente melhor classificada no GRUPO 08, solicito que verifique a
possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no GRUPO 8, seria possível?

10.783.598/0001-
96

24/03/2021
10:09:23

Bom dia Sra. Pregoeira! Já recebemos aviso de aumento nos preços dos ferros para o mês
de abril, assim sendo, para que o fornecimento seja eficiente não temos condições de

aumentar o desconto proposto além de 5%. Oferecemos 5%.
Pregoeiro 24/03/2021

10:10:32
Para LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ok. Obrigada pelo retorno. Solicito o

envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance,
GRUPO 8, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme

modelo contido no anexo II do edital.
Sistema 24/03/2021

10:10:50
Senhor fornecedor LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA, CNPJ/CPF:

10.783.598/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro 24/03/2021

10:11:16
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro 24/03/2021

10:11:44
Retomaremos a sessão no dia 24/03/2021 às 13h30min, ocasião em que será confirmado
ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso,

divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas
remanescentes.

Sistema 24/03/2021
11:29:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA, CNPJ/CPF:
10.783.598/0001-96, enviou o anexo para o ítem 8.

Pregoeiro 24/03/2021
14:12:51

Prezados, boa tarde. Passado prazo solicitado a empresa M TONIAL LTDA descumpriu com
o prazo de envio da proposta ajustada no item 05. Sendo assim, neste item será

convocado o licitante subsequente sendo cedido igual prazo para envio da proposta
ajustada.

Sistema 24/03/2021
14:13:05

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 24/03/2021
14:13:34

Para LUCIR COLPANI - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também
na condição do edital, haja vista que sua empresa é a licitante subsequente melhor

classificada no GRUPO 05, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua
proposta no GRUPO 05, seria possível?

Pregoeiro 24/03/2021
14:13:54

Para LUCIR COLPANI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços
adequada ao seu último lance, GRUPO 5, em arquivo único, por meio da opção enviar

anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.
Sistema 24/03/2021

14:14:00
Senhor fornecedor LUCIR COLPANI, CNPJ/CPF: 14.072.205/0001-97, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro 24/03/2021

17:17:20
Prezados, boa tarde. Passado prazo solicitado a empresa LUCIR COLPANI descumpriu com

o prazo de envio da proposta ajustada no item 05. Sendo assim, neste item será
convocado o licitante subsequente sendo cedido igual prazo para envio da proposta

ajustada.
Pregoeiro 24/03/2021

17:17:46
Para KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI - Em razão do disposto no art. 38 do decreto

10.024/2019 e também na condição do edital, haja vista que sua empresa é a licitante
subsequente melhor classificada no GRUPO 05, solicito que verifique a possibilidade de

reduzir o valor da sua proposta no GRUPO 05, seria possível?
Pregoeiro 24/03/2021

17:17:49
Para KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da

proposta de preços adequada ao seu último lance, GRUPO 5, em arquivo único, por meio
da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.

Pregoeiro 24/03/2021
17:18:30

lembro a todos que são duas horas úteis, razão pela qual nova comunicação da pregoeira
será as 11h00min do dia 25/03/2021, momento o qual verificarei sobre o envio da

proposta do GRUPO 05.
Sistema 24/03/2021

17:19:14
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 24/03/2021
17:19:18

Senhor fornecedor KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, CNPJ/CPF: 22.360.896/0001-52,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Pregoeiro 25/03/2021
12:52:56

Prezados, boa tarde. Informo que a licitante KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI solicitou
prorrogação de prazo para anexo via e-mail, sendo cedido pela pregoeira.

Pregoeiro 25/03/2021
12:53:06

Aguardaremos sua proposta para dar seguindo ao pregão.

Sistema 25/03/2021
13:52:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI, CNPJ/CPF:
22.360.896/0001-52, enviou o anexo para o ítem 5.

Pregoeiro 25/03/2021
15:27:41

Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa
KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI o LOTE 05 e LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA no

LOTE 08 comprovaram atender às exigências editalícias.
Pregoeiro 25/03/2021

15:28:00
Sendo assim, promoverei a habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo

de 01 (uma) hora para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 25/03/2021

15:28:02
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de
admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3

(três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para
as contrarrazões.

Pregoeiro 25/03/2021
15:28:07

Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase
de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,



repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro 25/03/2021

15:28:11
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 25/03/2021
15:28:21

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 25/03/2021
15:28:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/03/2021 às
16:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 22/03/2021
11:40:54

Em razão do poder de autotutela, conforme PARECER DA PREGOEIRA nº 02/2021, os GRUPOS
05 e 08 retornarão a fase de HABILITAÇÃO. . Reagendado para: 24/03/2021 10:00

Abertura de Prazo 25/03/2021
15:28:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

25/03/2021
15:28:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/03/2021 às 16:30:00.

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 16:56 horas do dia 25 de março de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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