Pregão Eletrônico
987565.1722021 .7679 .4397 .228469680

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00172/2021
Às 09:00 horas do dia 09 de novembro 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 766,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00172/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de utilização de sistema de gestão, assessoria e fiscalização para setor
de Nota Fiscal do Produtor Rural, para atender as necessidades das Secretarias de Fazenda Pública e Agricultura. 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: Serviços de Gerenciamento de Sistemas Computacionais
Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO PARA O SETOR DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR
RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E AGRICULTURA. Conforme
especificações técnicas elencadas no ANEXO I do edital;
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 12
Unidade de fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.419,9600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Aceito para: G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA, pelo melhor lance de R$ 69.960,0000 e com valor
negociado a R$ 69.900,0000 .
Histórico
Item: 1 - Serviços de Gerenciamento de Sistemas Computacionais
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

80.890.502/0001-74 G L ASSESSORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
LTDA

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Sim

Sim

12

Valor Unit.
R$ 5.865,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 70.380,0000 08/11/2021
08:16:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de sistemas para efetuar o controle da Produção Primária
e dos Documentos Fiscais das empresas (Indústria e Comércio) do município: CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA
COM INTERFACE ENTRE O SPR (SISTEMA DO PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DA FAZENDA) POSSIBILITANDO:
1. Agilidade no atendimento aos produtores; 2. Agilidade na impressão das Notas Fiscais de Produtor a serem
entregues aos produtores, na impressão deverão ser inseridas informações como por exemplo o nome dos sócios e
seu percentual de participação na produção; 3. Importação das Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas empresas
compradoras da produção primária do Município através de arquivo magnético/Importação pelo arquivo XML das
Notas Eletrônicas desde que sejam disponibilizados pelas empresas; 4. Importação de forma magnética dos Dados
de Estimativa/Produção do Município informados pelo DERAL (Departamento de Economia Rural) para o sistema de
controle da produção primária com a finalidade de levantar erros que possam prejudicar o Município na composição
do Índice de Participação do Município; 5. Lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos produtores de forma
ágil e segura para posterior prestação de contas no SPR através de interface no momento mais oportuno; 6. O
Sistema deve possibilitar ao município, desde que as informações sejam inseridas no mesmo, saber tudo o que está
sendo ou será produzido em cada propriedade cadastrada, bem como a área plantada; 7. O banco de dados deve ser
compactado e enviado diariamente pelo usuário do sistema, para um provedor externo mantido pela contratada,
possibilitando recuperação das informações em caso de problemas decorrentes como queda de energia elétrica,
queima de HD, furto do computador, etc. Dos relatórios: a) Lista dos Produtores, devendo o mesmo dar condição de
escolha por tamanho da área ocupada, forma de detenção (proprietário, arrendatário, meeiro, espólio, parceiro,
posseiro, usufrutuário, comodatário, condomínio, inventariante, representante ou assentado), data do cadastro,
ativos, baixados; b) Ficha individual de Controle do Produtor, listando todas as comercializações ou apenas as
vendas, conforme período informado pelo usuário; c) Documentos emitidos por data de emissão ou lançamento; d)
Lista por empresa adquirente dos Produtos Primários do Município (Resumido e Detalhado); e) Resumo dos Produtos
comercializados por ordem de valor ou alfabética; f) Para montagem do Recurso das vendas/transferências de
Produtor a Produtores não inscritos na CAD-ICMS e Interestaduais a ser encaminhados para Agência de
Rendas/Receita Estadual o qual será apropriado pelo Estado para compor parte do valor adicionado do Município; g)
Comparativo de Produtos comercializados com informações passadas pelo DERAL; h) Análise via sistema dos valores
apresentados na EFD/DASN (valor total das compras de produtos primários) listando as empresas que informaram
valor menor ou não informaram com base no controle das Notas Fiscais de Produtor ou Notas Fiscais de Entrada
emitidas pelas empresas que adquiram produção primária do Município. Obs.: No caso do Município precisar de
algum relatório que o sistema não disponibilize o mesmo deverá ser implementado no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis após a solicitação por escrito. CONTROLE DOS DOCUMENTOS FISCAIS (EFD/VA, PGDAS-D, DEFIS)

POSSIBILITANDO: 1. Importação dos dados dos Documentos Fiscais do Município (Indústria e Comércio), valores
apropriados (Entrada X Saída) ou Receita Bruta; 2. Identificação por empresa se tipo Normal ou Simples,
informações do contador responsável como nome, telefone, CRC; 3. Elaboração de Petição à Secretaria de Estado
das Finanças do Paraná, de acordo com as exigências legais vigentes, para ser encaminhada pela contratante. Dos
Relatórios: a) Relação de empresas por Contador; b) Relação de empresas por ordem de Valor Adicionado, Razão
Social ou Inscrição, com opção de escolha por tipo de regime Normal, Simples ou todas; c) Relação de empresas
cujos documentos foram: recebidos, não recebidos ou todas, por tipo de regime (Normal, Simples ou todas). Obs.:
No caso do Município precisar de algum relatório que o sistema não disponibilize o mesmo deverá ser implementado
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação por escrito.
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim

Sim

12

R$ 10.290,0000 R$ 123.480,0000 08/11/2021
15:28:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO PARA O SETOR DE NOTA
FISCAL DO PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E
AGRICULTURA. Conforme especificações técnicas elencadas no ANEXO I do edita
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 123.480,0000

10.757.593/0001-99

09/11/2021 09:00:01:340

R$ 70.380,0000

80.890.502/0001-74

09/11/2021 09:00:01:340

R$ 70.200,0000

80.890.502/0001-74

09/11/2021 09:02:23:970

R$ 69.960,0000

80.890.502/0001-74

09/11/2021 09:04:06:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Abertura

09/11/2021
Item aberto.
09:00:02

Encerramento
sem prorrogação

09/11/2021
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:03

Reinício etapa
aberta

09/11/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Solicito desconto no item.
09:13:05

Encerramento

09/11/2021
Item encerrado.
09:23:06

Encerramento
etapa aberta

09/11/2021
Encerrada etapa aberta do item.
09:23:06

Abertura do prazo
09/11/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA,
- Convocação
09:35:19 CNPJ/CPF: 80.890.502/0001-74.
anexo
Encerramento do
09/11/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G L ASSESSORIA TECNICA
prazo 09:58:59 ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 80.890.502/0001-74.
Convocação anexo
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA,
09/11/2021
CNPJ/CPF: 80.890.502/0001-74, pelo melhor lance de R$ 69.960,0000 e com valor negociado a
11:09:22
R$ 69.900,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

09/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
11:09:28 LTDA - CNPJ/CPF: 80.890.502/0001-74
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

09/11/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema

09/11/2021
09:00:02

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

Pregoeiro

09/11/2021
09:00:32

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º
172/2021, 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

09/11/2021
09:00:35

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

09/11/2021
09:00:39

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 31 do
decreto municipal nº 251/2020.

Pregoeiro

09/11/2021
09:00:42

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

09/11/2021
09:00:46

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

09/11/2021
09:00:49

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

09/11/2021
09:00:53

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

09/11/2021
09:00:56

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

09/11/2021
09:00:59

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

09/11/2021
09:01:02

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

09/11/2021
09:10:03

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

09/11/2021
09:13:05

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Solicito desconto no item.
Solicitamos o envio de lances.

Sistema

09/11/2021
09:23:06

O item 1 está encerrado.

Sistema

09/11/2021
09:27:50

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

Pregoeiro

09/11/2021
09:28:47

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

Pregoeiro

09/11/2021
09:28:53

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - Bom dia, sr. licitante. Está
logado?

Pregoeiro

09/11/2021
09:32:18

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - 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 do item 01 para R$
69.900,00?

Pregoeiro

09/11/2021
09:33:56

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - O prazo para resposta será de 5
minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse
em negociar.

80.890.502/000174

09/11/2021
09:34:46

Bom dia, sim podemos reduzir para R$ 69.900,00

Pregoeiro

09/11/2021
09:35:10

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - ok, obrigada pelo retorno;

Pregoeiro

09/11/2021
09:35:16

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - 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

09/11/2021
09:35:19

Senhor fornecedor G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ/CPF:
80.890.502/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

09/11/2021
09:35:32

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - 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

09/11/2021
09:36:20

Para G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA - Retornaremos a sessão após
concluída análise dos documentos de habilitação, bem como, quando a empresa G L
ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA enviar sua proposta ajustada. Por tanto,
peço que fiquem logados.

Pregoeiro

09/11/2021
09:36:30

Retornaremos a sessão após concluída análise dos documentos de habilitação, bem como,
quando a empresa G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA enviar sua
proposta ajustada. Por tanto, peço que fiquem logados.

Sistema

09/11/2021
09:58:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA,
CNPJ/CPF: 80.890.502/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

09/11/2021
11:08:40

Prezados, retornamos aos trabalhos. Informo que a empresa G L ASSESSORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA LTDA anexou a proposta a qual esta de acordo com o solicitado em
edital, bem como, foi realizada análise da HABILITAÇÃO concomitantemente com o
SICAF, os quais igualmente atenderam ao edital, sendo assim a proposta será aceita e a
empresa habilitada

Pregoeiro

09/11/2021
11:08:55

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

09/11/2021
11:09:01

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

09/11/2021
11:09:04

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

09/11/2021
11:09:07

Se a pregoeira 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

09/11/2021
11:09:10

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

Sistema

09/11/2021
11:09:30

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

09/11/2021
11:09:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2021 às
12:10:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

01/11/2021 15:39:54

Alteração equipe

01/11/2021 15:39:59

Alteração equipe

01/11/2021 15:40:00

Observações

Abertura da sessão
09/11/2021 09:00:01 Abertura da sessão pública
pública
Julgamento de
propostas

09/11/2021 09:27:50 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/11/2021 11:09:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do
prazo

09/11/2021 11:09:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2021 às 12:10:00.

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 08:21 horas do dia 10 de novembro 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

