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Pregão Eletrônico
987823.1052018 .2329 .4916 .175775000

MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00105/2018
Às 08:32 horas do dia 13 de novembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2018 de 02/01/2018, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 356,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00105/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa para fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada de concreto. 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: ESTRUTURA CONCRETO PRÉ - MOLDADO
Descrição Complementar: Estrutura pré-moldada de concreto armado com largura de 11m, comprimento20m,
altura livre de 5m, com total de 220m², cobertura em chapa de fibrocimento espessura de 6mm, fixadas por ganchos
galvanizados, estrutura pilares e braços pré-moldados de concreto de alta resistência, terças pré moldados de
concreto armado comprimento 5m, travamento com tirantes e contraventamentos metálicos e galvanizados, fundação
escavação manual e utilização de sapatas de concreto armado ou tipo blocos fundidos no local.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 31.800,0000
Situação: Cancelado na aceitação
Histórico
Item: 1 - ESTRUTURA CONCRETO PRÉ - MOLDADO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

09.383.469/0001-21 PAULO
BORSATTI &
CIA LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 395.000,0000 R$ 395.000,0000 12/11/2018
22:55:58

Marca: cjto
Fabricante: cjto
Modelo / Versão: concreto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura pré-moldada de concreto armado com largura de 11m,
comprimento20m, altura livre de 5m, com total de 220m², cobertura em chapa de fibrocimento espessura de
6mm, fixadas por ganchos galvanizados, estrutura pilares e braços pré-moldados de concreto de alta resistência,
terças pré moldados de concreto armado comprimento 5m, travamento com tirantes e contraventamentos
metálicos e galvanizados, fundação escavação manual e utilização de sapatas de concreto armado ou tipo blocos
fundidos no local.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 395.000,0000

09.383.469/0001-21

13/11/2018 08:32:50:703

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

Data

Observações

Aberto

13/11/2018
08:36:58

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

13/11/2018
08:50:07

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2018 08:55:07.

Encerrado

13/11/2018
08:57:38

Item encerrado

Recusa

13/11/2018
09:24:08

Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO BORSATTI & CIA LTDA, CNPJ/CPF:
09.383.469/0001-21, pelo melhor lance de R$ 395.000,0000. Motivo: Consta
impedimento de licitar cadastrado junto ao SICAF
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Cancelado na
aceitação

13/11/2018
09:26:10
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Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido não receber proposta nem
proponente adequados.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

13/11/2018
08:33:16

Prezados fornecedores, bom dia!!!

Pregoeiro

13/11/2018
08:34:01

Daremos início à sessão de pregão para aquisição de estrutura de pré moldado

Pregoeiro

13/11/2018
08:35:04

Solicitamos que seja dispensada total atenção quanto ao atendimento a todas as
especicicações técnicas e demais condições do edital.

Pregoeiro

13/11/2018
08:36:14

ATENÇÃO: Conforme prevê a legislação do estado do Paraná, o processo não será
adjudicado com valor acima do valor estimado

Pregoeiro

13/11/2018
08:36:32

Em seguida faremos a análise das propostas e iniciaremos a disputa de lances

Pregoeiro

13/11/2018
08:36:42

Desejamos sorte e RESPONSABILIDADE a todos!!

Pregoeiro

13/11/2018
08:37:46

FAVOR ENVIAR LANCES, POIS O VALOR MÁXIMO É DE R$ 31.800,00

Pregoeiro

13/11/2018
08:39:02

NÃO SERÁ ADJUDICADO E CONTRATADO VALOR ACIMA DO PREÇO MÁXIMO R$
31.800,00

Sistema

13/11/2018
08:50:07

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:55 de 13/11/2018, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema

13/11/2018
08:57:40

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

13/11/2018
09:07:57

Agradecemos a participação. Em seguida faremos a análise da proposta e a
convocação para envio dos anexos

Pregoeiro

13/11/2018
09:15:31

Juntamente com a proposta deverão ser enviados: CARTÃO CNPJ, CONTRATO SOCIAL,
PROCURAÇÃO (se necessário), DADOS BANCÁRIOS, e os documentos de habilitação
que não estejam em dia junto ao SICAF.

Pregoeiro

13/11/2018
09:15:40

O sistema aceita apenas 1 (um) anexo em pasta compactada, portanto todos os
arquivos necessários devem ser salvos em uma única pasta antes de anexar na
plataforma.

Pregoeiro

13/11/2018
09:15:54

Deverão ser enviados pelo correio, no prazo de 05 (cinco) dias, após a aceitação do
item, apenas os documentos que não possuam autenticação digital e/ou não sejam
emitidos via internet.

Pregoeiro

13/11/2018
09:23:30

DA ANÁLISE DO CADASTRO JUNTO AO SICAF, CONSTA QUE A EMPRESA ESTÁ
IMPEDIDA DE LICITAR, PORTANTO NÃO PODERÁ SER HABILITADA PARE ESTE
PROCESSO.

Sistema

13/11/2018
09:26:10

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

13/11/2018
09:26:34

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/11/2018 às
10:00:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

13/11/2018
09:26:10

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

13/11/2018
09:26:34

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/11/2018 às
10:00:00.

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 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:08 horas do dia 13 de novembro de 2018, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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MISAEL ANTONIO KOENE
Pregoeiro Oficial
JOAO GUILHERME SCHELBAUER
Equipe de Apoio

Voltar
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