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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00158/2021 (SRP)

 
Às 10:00 horas do dia 08 de outubro 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
706, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00158/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS para eventual fornecimento e instalação de padrões completos, para entrada de energia elétrica, para o
“Conjunto Habitacional Terra Nossa”, localizado Bairro Padre Ulrico na cidade de Francisco Beltrão – PR. 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 e montagem de energia elétrica até 60kv
Descrição Complementar: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada aérea e saída subterrânea,
bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de obra e o recolhimento da ART
Anotação de Responsabilidade Técnica.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.290,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.196,0000 e a quantidade de 800
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Instalação e montagem de energia elétrica até 60kv

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
10.355.221/0001-36 LEDER E

MAFFRA LTDA
Sim Sim 800 R$ 1.290,0000 R$ 1.032.000,0000 04/10/2021

11:25:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada
aérea e saída subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de
obra e o recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.691.632/0001-06 A D F DA
SILVA SOLAR
ROOF

Sim Sim 800 R$ 1.290,0000 R$ 1.032.000,0000 07/10/2021
12:29:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada
aérea e saída subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de
obra e o recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.353.532/0001-66 RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI -
EIRELI

Sim Sim 800 R$ 1.290,0000 R$ 1.032.000,0000 07/10/2021
17:28:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada
aérea e saída subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de
obra e o recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim Sim 800 R$ 1.290,0000 R$ 1.032.000,0000 07/10/2021
17:51:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada
aérea e saída subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de
obra e o recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.851.041/0001-57 DOMINIO
SOLUCOES

Sim Sim 800 R$ 1.290,0000 R$ 1.032.000,0000 07/10/2021
21:45:28



EMPRESARIAIS
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada
aérea e saída subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do material, a mão de
obra e o recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.290,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:00:02:820
R$ 1.290,0000 35.230.250/0001-00 08/10/2021 10:00:02:820
R$ 1.290,0000 10.355.221/0001-36 08/10/2021 10:00:02:820
R$ 1.290,0000 33.691.632/0001-06 08/10/2021 10:00:02:820
R$ 1.290,0000 18.851.041/0001-57 08/10/2021 10:00:02:820
R$ 1.285,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:02:42:273
R$ 1.284,0000 35.230.250/0001-00 08/10/2021 10:05:46:740
R$ 1.283,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:07:17:970
R$ 1.282,0000 18.851.041/0001-57 08/10/2021 10:07:54:520
R$ 1.281,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:09:04:540
R$ 1.281,9900 10.355.221/0001-36 08/10/2021 10:09:15:913
R$ 1.280,0000 35.230.250/0001-00 08/10/2021 10:11:42:173
R$ 1.200,0000 33.691.632/0001-06 08/10/2021 10:11:44:743
R$ 1.279,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:12:03:227
R$ 1.199,0000 35.230.250/0001-00 08/10/2021 10:12:21:777
R$ 1.198,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:12:37:317
R$ 1.197,0000 35.230.250/0001-00 08/10/2021 10:13:53:630
R$ 1.196,0000 10.353.532/0001-66 08/10/2021 10:14:35:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 08/10/2021
10:02:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

08/10/2021
10:16:36 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 08/10/2021
10:16:36 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/10/2021
10:39:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF:
10.353.532/0001-66.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/10/2021
10:47:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.353.532/0001-66.

Aceite de
proposta

08/10/2021
10:53:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF:
10.353.532/0001-66, pelo melhor lance de R$ 1.196,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/10/2021
10:54:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF:
10.353.532/0001-66.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/10/2021
12:46:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.353.532/0001-66.

Habilitação de
fornecedor

08/10/2021
14:01:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - CNPJ/CPF:
10.353.532/0001-66

Registro de
intenção de
recurso

08/10/2021
14:58:50

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Declaramos intenção de recurso contra a habilitação da empresa RAFAEL
ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI que não cumpriu com todas as exigências do Edital, devende ser
inabilitado como previsto no item 10

Aceite de
intenção de
recurso

08/10/2021
15:32:05

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF, CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o
caso, contrarazões.

Aceite de
intenção de
recurso

08/10/2021
15:32:11

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF, CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o
caso, contrarazões.

Aceite de
intenção de

08/10/2021
15:32:13

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF, CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o



recurso caso, contrarazões.
Aceite de
intenção de
recurso

08/10/2021
15:32:16

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF, CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o
caso, contrarazões.

Aceite de
intenção de
recurso

08/10/2021
15:32:19

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A D F DA SILVA SOLAR ROOF, CNPJ/CPF:
33691632000106. Motivo: Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o
caso, contrarazões.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

33.691.632/0001-06 08/10/2021 14:58 08/10/2021 15:32 Aceito
Motivo Intenção:Declaramos intenção de recurso contra a habilitação da empresa RAFAEL ZABOT
KORLIKOSKI - EIRELI que não cumpriu com todas as exigências do Edital, devende ser inabilitado como
previsto no item 10.12, conforme discorreremos em nosso recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Será aberto prazo legal para apresentação da peça recursal e se for o caso,
contrarazões.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/10/2021
10:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se
conectados.

Sistema 08/10/2021
10:02:03

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 08/10/2021
10:02:03

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

Sistema 08/10/2021
10:02:03

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 08/10/2021
10:11:26

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico
n.º 158/2021, 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 08/10/2021
10:11:29

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 08/10/2021

10:11:34
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 31 do

decreto municipal nº 251/2020.
Pregoeiro 08/10/2021

10:11:39
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta,

devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 de modo que as ofertas em desacordo
com este critério não serão processadas pelo sistema.

Pregoeiro 08/10/2021
10:11:44

Conforme disposição contida no item 7 do edital e art. 25, §2º, do decreto municipal n.º
251/2020, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que

constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF,
Pregoeiro 08/10/2021

10:11:47
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 exigida no edital.

Pregoeiro 08/10/2021
10:11:50

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 08/10/2021

10:11:52
Nos termos do art. 48, inciso V, do Decreto Municipal nº 251/2020, 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 08/10/2021
10:11:55

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 08/10/2021
10:11:59

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.
Sistema 08/10/2021

10:16:36
O item 1 está encerrado.

Sistema 08/10/2021
10:22:05

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 08/10/2021
10:22:25

Bom dia, srs. Licitantes, em instantes iniciaremos a negociação de preços, estejam
presentes.

Pregoeiro 08/10/2021
10:31:32

Para RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - Sr. licitante, esta logado?



10.353.532/0001-
66

08/10/2021
10:33:32

Bom dia Sr Pregoeiro, estamos

Pregoeiro 08/10/2021
10:35:08

Para RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - Em razão do disposto no art. 37 do decreto
municipal 251/2020 e também na condição 8.22 do edital, solicito que verifique a
possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R$ 1.190,00, seria possível?

10.353.532/0001-
66

08/10/2021
10:38:55

Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso preço mínimo.

Pregoeiro 08/10/2021
10:39:03

Para RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - O prazo para resposta será de 5 minutos,
em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em

negociar.
Pregoeiro 08/10/2021

10:39:16
Para RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - ok, agradeço o retorno. Solicito o envio, no

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

anexo II do edital.
Sistema 08/10/2021

10:39:24
Senhor fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.353.532/0001-

66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 08/10/2021

10:39:35
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. Bem

como, iniciaremos o julgamento da habilitação.
Pregoeiro 08/10/2021

10:39:57
Retomaremos a sessão no dia 08/10/2021 às 14hs, 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.
Pregoeiro 08/10/2021

10:40:00
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Sistema 08/10/2021
10:47:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF:
10.353.532/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/10/2021
10:54:13

Para RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI - Sr. licitante, favor anexar a ficha técnica
(catálogo ou folder em português) para análise técnica, prazo de 02 (duas) horas úteis

para envio
Sistema 08/10/2021

10:54:20
Senhor fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF: 10.353.532/0001-

66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 08/10/2021

12:46:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ/CPF:

10.353.532/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 08/10/2021

14:01:34
Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro 08/10/2021

14:01:38
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 08/10/2021
14:01:45

Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 08/10/2021
14:01:53

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 08/10/2021
14:02:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/10/2021 às
15:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/10/2021
09:01:24

Alteração equipe 08/10/2021
09:01:28

Abertura da sessão
pública

08/10/2021
10:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

08/10/2021
10:02:03 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

08/10/2021
10:22:05 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 08/10/2021
14:01:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/10/2021
14:02:00

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/10/2021 às
15:00:00.

Data limite para registro de recurso: 14/10/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 18/10/2021.
Data limite para registro de decisão: 25/10/2021.

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 15:32 horas do dia 08 de outubro 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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