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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00047/2021 (SRP)

 
Às 13:39 horas do dia 09 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021, 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 246, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE
PREÇOS com vistas à contratação de serviços de concretagem de pisos simples e armado, consistente em regularização da base
em brita graduada ou brita nº 01, montagem de formas, montagem de malhas de aço, lançamento de concreto usinado,
adensamento com vibradores mecânicos, corte com regra nivelamento, acabamento mecânico polido e cortes de dilatação. 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: Obras Civis - Concretagem
Descrição Complementar: Serviços de regularização da base em brita graduada ou brita nº01, montagem de formas,
montagem de malhas de aço, lançamento de concreto usinado, adensamento com vibradores mecânicos, corte com régua,
nivelamento, acabamento mecânico polido e cortes de dilatação conforme Ordem de Serviços. De acordo com ANEXO I-A.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS, pelo melhor lance de R$ 11,2000 e a quantidade de
8.000 Metro quadrado .

Histórico
Item: 1 - Obras Civis - Concretagem

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

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA
SILVA - SERVICOS
ELETRICOS

Sim Sim 8.000 R$ 11,2000 R$ 89.600,0000 08/04/2021
15:04:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de regularização da base em brita graduada ou brita nº01,
montagem de formas, montagem de malhas de aço, lançamento de concreto usinado, adensamento com vibradores
mecânicos, corte com régua, nivelamento, acabamento mecânico polido e cortes de dilatação conforme Ordem de
Serviços. De acordo com ANEXO I-A. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11,2000 35.230.250/0001-00 09/04/2021 13:39:46:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 09/04/2021
13:42:40 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

09/04/2021
14:20:31 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 09/04/2021
14:20:31 Item encerrado.

Aceite 09/04/2021
15:07:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS,
CNPJ/CPF: 35.230.250/0001-00, pelo melhor lance de R$ 11,2000.

Habilitado 09/04/2021
15:10:36

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS
ELETRICOS - CNPJ/CPF: 35.230.250/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 



Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 09/04/2021
13:40:18

Prezados, boa tarde. Tivemos um problema na conexão, não sendo possível abertura do
certame as 10h00min de hoje.

Pregoeiro 09/04/2021
13:42:12

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º
47/2021, promovido pelo Município Francisco Beltrão. Antes de iniciar a fase competitiva,

peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro 09/04/2021

13:42:15
É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações

efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de
lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

Pregoeiro 09/04/2021
13:42:18

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e
parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro 09/04/2021
13:42:22

Conforme disposição contida no item 7 do edital e art. 26, §2º, do decreto n.º
10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que

constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado
em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de

habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior
de documentação originariamente exig

Pregoeiro 09/04/2021
13:42:25

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre
a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão

de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Pregoeiro 09/04/2021

13:42:29
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não

mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com

prudência e responsabilidade.
Pregoeiro 09/04/2021

13:42:33
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 09/04/2021
13:42:36

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema
(chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos

condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro 09/04/2021

13:42:40
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/04/2021
14:20:31

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 09/04/2021
14:20:31

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/04/2021
14:20:31

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 09/04/2021

14:27:07
Bom dia, srs. Licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas.

Pregoeiro 09/04/2021
14:27:33

Realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 37 do decreto municipal nº
251/2020.

Pregoeiro 09/04/2021
14:27:36

Para CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS - Bom dia, sr. licitante. Está
logado?

Pregoeiro 09/04/2021
14:37:40

Para CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS - Em razão do disposto no art.
38 do decreto 10.024/2019, art. 37 do decreto municipal 251/2020 e também na condição

8.22 do edital, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta,
seria possível oferta no valor de R$ 11,00?

35.230.250/0001-
00

09/04/2021
14:44:25

Bom dia, Sr pregoeiro (a)

Pregoeiro 09/04/2021
14:45:18

Para CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS - Boa tarde, peço que verifique a
possibilidade de redução para R$ 11,00.

35.230.250/0001-
00

09/04/2021
14:51:08

Esse é o preço máximo que conseguimos oferecer.

Pregoeiro 09/04/2021
14:56:56

Para CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS - Confirma o valor final de R$
11,20?

35.230.250/0001-
00

09/04/2021
15:03:37

Sim, o valor máximo que podemos oferecer é de R$ 11,20.

Pregoeiro 09/04/2021
15:06:24

ok. Obrigada pelo retorno.

Pregoeiro 09/04/2021
15:07:16

Tendo em vista que o valor da proposta inicial é a mesma da final, não será necessário
envio de proposta ajustada. Bem como, informo que foi realizada análise dos documentos

de habilitação, os quais comprovaram atender às exigências editalícias.
Pregoeiro 09/04/2021

15:07:33
Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e,

na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 01
(uma) hora para registro de eventual intenção recursal.

Pregoeiro 09/04/2021
15:07:38

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 09/04/2021

15:07:42
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 09/04/2021
15:07:48

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 09/04/2021

15:07:53
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 09/04/2021
15:10:36

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 09/04/2021
15:10:43

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/04/2021 às
16:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 09/04/2021 15:10:36 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

09/04/2021 15:10:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/04/2021 às 16:10:00.

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 16:17 horas do dia 09 de abril 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

Voltar   
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