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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 - CRM-PR 1 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES ESTRUTURADAS, 2 

TELEFONIA E REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E DE EMPRESA ESPECIALIZADA 3 

NA COMERCIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 4 

REFORMA NOS DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NO 1º ANDAR DA SEDE DO CRM-PR 5 

Aos vinte e três dias do mês de março de 2017 às 14:00 horas foi realizada a sessão do 6 

Pregão Presencial nº 06/2017 – CRM-PR, objetivando a contratação de empresa especializada 7 

em redes estruturadas, telefonia e redes elétricas de baixa tensão e de empresa especializada 8 

na comercialização e instalação de pisos vinílicos para a realização de reforma nos 9 

departamentos localizados no 1º andar da sede do CRM-PR, conforme o estipulado em cada 10 

lote; aberto o ato vislumbrou-se a participação de 07 (sete) empresas assim nominadas: 11 

MAQCONSERT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA. - 12 

EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.014.475/0001-75, neste ato representada pelo Sr. Jorge 13 

Antonio Augustynczik, RG nº 3.165.017-8, devidamente credenciado; AGISTEC INSTALAÇÕES 14 

ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 15 

03.446.403/0001-57, neste ato representada pelo Sr. Aristeu José Soares, RG nº 6024104-0, 16 

devidamente credenciado; INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrita 17 

no CNPJ sob o n.º 13.168.343/0001-01, neste ato representada pelo Sr. José Alexandre de 18 

Almeida, RG nº 6010223, devidamente credenciado; D.V TECNOLOGIA LTDA – EPP, inscrita 19 

no CNPJ sob o n.º 07.415.795/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Sanches 20 

Cunha, RG 10086975-6, devidamente credenciado; UNITEELCOM ENGENHARIA DE 21 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.398.459/0001-00, neste ato 22 

representada pelo Sr. José Iranildo Lopes Severiano, RG n.º 3.513.678-9, devidamente 23 

credenciado; ENGEREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMA DE CONECTIVIDADE 24 

LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.401.185/0001-71, neste ato representada pelo Sr. 25 

Maicon Lucas Morbach, RG n.º 7.650141-6, devidamente credenciado; e MONTREAL PISOS E 26 

REVESTIMENTOS LTDA.,inscrita no CNPJ sob o n.º 23.272.447/0001-15, neste ato 27 

representada pelos Srs. Alex Fernando Arcanjo dos Santos, RG n.º 7.787.579-4 e Jhonny Dela 28 

Coleta Celestino da Cruz, RG n.º 9225939-0, devidamente credenciados. Foi constatado que os 29 

envelopes estão devidamente fechados os quais foram rubricados pelos presentes membros 30 

nesta sessão e receberam número de protocolo; ato contínuo, foram abertos os envelopes com 31 

as propostas que apresentaram os seguintes valores, lote a lote: LOTE 01 – empresa DV – 32 

preço total R$ 199.990,00; empresa AGISTEC – R$ 182.923,25; empresa ENGEREDE R$ 33 

204.892,86; empresa INFOCABLE R$ 207.000,00; empresa MAQCONSERT R$ 170.371,64; 34 
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empresa UNITEELCOM R$ 215.908,93. Após a verificação, estão habilitadas para prosseguir no 35 

certame para a fase de lances as empresas MAQCONSERT, AGISTEC e DV TECNOLOGIA. 36 

Questionado ao representante da DV sobre a possibilidade de cobrir o valor da MAQCONSERT, 37 

este ofereceu o valor de R$ 169.000,00. Dada a palavra ao representante da AGISTEC, este 38 

ofereceu o valor de R$ 168.000,00, sendo oferecidos os seguintes lances: MAQCONSERT, R$ 39 

167.000,00; DV R$ 166.000,00; AGISTEC R$ 165.000,00; MAQCONSERT R$ 164.000,00; DV 40 

R$ 163.000,00; AGISTEC R$ 162.000,00; MAQCONSERT R$ 160.000,00; DV R$ 159.000,00; 41 

AGISTEC R$ 158.000,00; MAQCONSERT R$ 157.000,00; DV R$ 156.000,00; AGISTEC R$ 42 

155.000,00; MAQCONSERT R$ 154.000,00; DV R$ 153.000,00; AGISTEC R$ 152.000,00; 43 

MAQCONSERT R$ 150.000,00; DV R$ 149.000,00; AGISTEC R$ 148.000,00; MAQCONSERT 44 

R$ 147.000,00; DV sem lances; AGISTEC R$ 146.000,00; MAQCONSERT R$ 145.000,00; 45 

AGISTEC R$ 144.000,00; MAQCONSERT R$ 143.000,00; AGISTEC R$ 140.000,00; 46 

MAQCONSERT R$ 139.000,00; AGISTEC R$ 138.500,00; MAQCONSERT R$ 138.000,00; 47 

AGISTEC R$ 137.500,00; MAQCONSERT R$ 137.000,00; AGISTEC R$ 136.500,00; 48 

MAQCONSERT R$ 136.000,00; AGISTEC sem lances. Dada a palavra ao representante da 49 

empresa INFOCABLE, o mesmo relata que: “a empresa MAQCONSERT não apresentou a 50 

proposta conforme solicitado nos itens 7.2 do edital e itens 11 e 11.1 do termo de 51 

referência e dentro do item 11.2 ‘são obrigatórias a quantificação e identificação de todo o 52 

material’ e não foi apresentada a especificação técnica conforme o item 11.3”. Dada a 53 

palavra ao representante da empresa MAQCONSERT, o mesmo alega que “está 54 

discriminado na planilha o material conforme o edital, discriminando marca e declara que 55 

todos os itens propostos atendem às especificações técnicas do edital e tem a marca e a 56 

planilha exatamente igual ao que está no edital – está nas páginas 35 e 36 do edital”. O 57 

pregoeiro solicita intervalo para diligências, retirando-se da sala para consulta ao 58 

Departamento Jurídico. O representante da empresa AGISTEC manifesta-se da seguinte 59 

forma: “além dos itens apresentados anteriormente, a proposta apresenta objeto diferente 60 

do edital”. O representante da empresa MAQCONSERT manifesta-se da seguinte forma: 61 

“que o edital solicita modelo igual ou semelhante na página 50, de forma que não há 62 

inconformidade”. Dessa forma, o pregoeiro, diante das alegações apresentadas, 63 

desclassifica a empresa MAQCONSERT por descumprimento do item 11.2 anexo “c”; na 64 

oportunidade o representante da empresa MAQCONSERT manifestou sua discordância e 65 

interesse em apresentar recurso, declarando “está demonstrado claramente na proposta 66 

que ela segue exatamente o solicitado no edital, enumerando itens, quantidades, 67 

unidades, descrição do objeto, preço unitário e preço total, como foi dito pelo próprio 68 

pregoeiro a planilha apresentada no edital é um modelo e como fala o edital ‘de acordo 69 
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com o modelo’”. Foi então analisada a proposta apresentada pela empresa AGISTEC, no 70 

valor de R$ 136.500,00, pelo funcionário Sergio, responsável pelo Setor de Manutenção do 71 

Conselho, que declarou: “foi verificado que nos itens 14 e 15 faltou a especificação da 72 

marca na planilha de preços; nos itens 36 e 38 a empresa não especificou a marca e 73 

modelo dos módulos mini gbic para os switchs da marca HP; também não apresentou 74 

mão de obra para nivelamento e remoção e mão de obra para cabeamento estruturado e 75 

rede elétrica, sendo que em sua planilha apresentou custo de mão de obra individualizada 76 

por item, o que dificulta o entendimento dos dois itens faltantes”. Dada a palavra ao 77 

representante da AGISTEC, Sr. Aristeu, o mesmo declara: “conforme o item ‘nivelamento 78 

de piso’, item 04, ‘massa cimentícia’, existe o valor de mão de obra para fazer o 79 

nivelamento do piso e valor de material; sobre o modulo mini gbic, item 36 e 38, pode ser 80 

comprovado no anexo 1 C onde consta a marca HP, compatível com a marca do switch de 81 

fibra descrito acima, o item 38 menciona o item 37 e o item 36 mencionado no item 35 e a 82 

marca está ali, todas as especificações exigidas estão discriminadas no anexo 1C”. O 83 

representante da empresa INFOCABLE, o mesmo manifesta-se da seguinte forma: “a 84 

empresa AGISTEC não apresentou modelo de planilha de proposta conforme solicitado 85 

no item 11.2 e 7.2, conforme modelo do anexo 1C. Não apresentou modelo e nem marca 86 

de vários itens, nem catálogo especificando, como por exemplo o item 31 ‘cabo utp amp’, 87 

sendo que existem vários modelos e tipos desse cabo”. Dada a palavra ao representante 88 

da empresa AGISTEC, Sr. Aristeu, o mesmo manifestou-se que “conforme informado pelo 89 

representante da empresa INFOCABLE, existe uma planilha, anexo 1C, com as marcas e 90 

especificações dos produtos, com relação ao item 31, nessa mesma planilha, está 91 

especificado o material ‘cabo UTP 5e AMP’”. Dada a palavra ao representante da 92 

AGISTEC, o mesmo declarou: “que por ocasião da visita técnica, tirou dúvidas sobre a 93 

proposta, sendo que o representante do CRM informou que poderia ser feita uma planilha 94 

com os valores e outra com a especificação da marca, quantidade e unidade, não 95 

necessitando constar os preços, pois essa informação estaria na primeira planilha”. 96 

Dessa forma, o pregoeiro, diante das alegações apresentadas, desclassifica a empresa 97 

AGISTEC por descumprimento do item 11.2 anexo “c”; na oportunidade o representante 98 

da empresa AGISTEC manifestou sua discordância e interesse em apresentar recurso. Foi 99 

então analisada a proposta da empresa DV TECNOLOGIA, sendo que o funcionário Sergio 100 

do Setor de Manutenção manifestou-se “apresenta incongruência em seu orçamento, 101 

onde no item 21 apresenta 03 peças de patch panel 24 portas, descarregado, do fabricante 102 

AMP, o que totaliza 72 portas descarregadas e no item 31 oferece apenas 50 conectores 103 

rj45 femea cat 5E AMP, faltando portando 72 peças do referido conector, o que em um 104 
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cálculo rápido nos dá R$5.503,68 de diferença”. Dada a palavra ao representante da 105 

empresa DV, o mesmo manifesta-se da seguinte forma: “primeiramente, com relação ao 106 

patch panel descarregado, o edital não fala que não poderia ser descarregado e, segundo 107 

ponto, existem conectores que serão reutilizados na instalação inicial conforme consta na 108 

página 67 do edital e por último, embora não conste a palavra ‘os conectores no item 21’, 109 

o preço unitário do patch panel já contém os conectores necessários, visto que o mesmo 110 

é descarregado; afirma que os conectores estão inclusos no item, até para precaução do 111 

CRM; que se for feita uma cotação de mercado do patch panel descarregado será 112 

verificado que o valor bem inferior ao valor apresentado na proposta, ou seja, o valor dos 113 

conectores estão inclusos no item 21, juntamente com o patch panel; só não foi alterado o 114 

quantitativo da planilha por ser um modelo e ter que respeitar os quantitativos da 115 

mesma”. Dada a palavra ao representante da empresa INFOCABLE, o mesmo manifesta-116 

se: “que os 50 conectores que foram cotados pela empresa DV são exatamente para os 117 

pontos novos, que é solicitado no memorial descritivo. Os conectores que devem ser 118 

reutilizados são para os pontos de rede já existentes, como apresentou descarregado, o 119 

representante da empresa DV deveria apresentar os conectores”. O representante da 120 

empresa DV “reitera que os valores estão inclusos no item 21, juntamente com o patch 121 

panel descarregado”. Dada a palavra ao representante da empresa AGISTEC, o mesmo 122 

declarou: “no caso da AGISTEC foi desclassificada porque na planilha modelo não existia 123 

a marca e o produto, conforme o edital menciona que a planilha seria modelo, as 124 

informações de especificações técnicas de marca e produto estão na planilha anexo 1 C, 125 

anexado a planilha de materiais, porém a planilha não pode ser alterada, ter nenhuma 126 

especificação diferente da modelo; que a AGISTEC entrará com recurso contra sua 127 

desclassificação”. Ainda complementa o funcionário Sergio que: “conforme o item 11.2, 128 

também faltou a segunda planilha de identificação individual do material relacionado”. Em 129 

virtude das incongruências apresentadas na proposta, a empresa DV TECNOLOGIA é 130 

declarada desclassificada do certame pelo pregoeiro. O representante da empresa DV 131 

TECNOLOGIA expressa sua inconformidade e intenção de impetrar recurso. Na 132 

oportunidade, o pregoeiro cancela a sessão do lote 01, a ser remarcada em data oportuna, 133 

que será publicada no portal oficial deste Conselho Regional de Medicina 134 

www.crmpr.org.br e em Diário Oficial em virtude da complexidade do termo de referência 135 

e do edital. LOTE 02– empresa MONTREAL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. – preço total 136 

R$ 108.194,59. Questionado ao representante da empresa sobre a possibilidade de desconto no 137 

valor, este ofereceu o valor de R$ 107.000,00. Aberto o envelope com a documentação da 138 

empresa MONTREAL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA., verificou-se que faltou a 139 

http://www.crmpr.org.br/
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apresentação dos atestados de capacidade técnica previstos no item 5 do edital, razão pela qual 140 

fica consignado o prazo de 08 (oito) dias úteis para a complementação da documentação, de 141 

acordo com o disposto no art. 48, §3 da Lei 8666/93. Nada mais tendo sido dito, deu-se por 142 

encerrado este ato, o qual vai por todos assinados eu, Paula Garcia Paquete Brandão, membro 143 

da Comissão Permanente de Licitação do CRM-PR, __________ digitei e assino. 144 

 145 

BRUNO ROBERTO MICHNA 146 

Pregoeiro Oficial do CRM-PR 147 

 148 

CLORANIR MARCONCIN CIOTTI 149 

Pregoeira Suplente do CRM-PR 150 

 151 

DANIEL ROBERTO WALKER NICOLINI 152 

Membro da CPL do CRM-PR 153 

 154 

CLAUDIA REGINA MURARO 155 

Licitações do CRM-PR 156 

 157 

JULIO LAGE 158 

Controle Interno do CRM-PR 159 

 160 

CLARICE PETRIW CHERACONSKI 161 

Administradora do CRM-PR 162 

 163 

 164 

 165 

SÉRGIO LUIZ GOLOMBE  166 

Setor de Manutenção do CRM-PR  167 
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 168 

RAFAEL IACHULSI FERREIRA PONTES 169 

Setor de Manutenção do CRM-PR  170 

 171 

 172 

JONY ADRIANO SCHEDERHOF 173 

Tecnologia da Informação do CRM-PR 174 

 175 

MAQCONSERT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA. – EPP 176 

 Sr. Jorge Antonio Augustynczik  177 

 178 

AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP  179 

Sr. Aristeu José Soares 180 

 181 

 INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA. 182 

 Sr. José Alexandre de Almeida 183 

 184 

D.V TECNOLOGIA LTDA. – EPP 185 

 Sr. Rodrigo Sanches Cunha 186 

 187 

 UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 188 

 Sr. José Iranildo Lopes Severiano 189 

  190 

ENGEREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMA DE CONECTIVIDADE LTDA. – EPP 191 

Sr. Maicon Lucas Morbach 192 

 193 

 194 
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 195 

 MONTREAL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. 196 

Sr. Alex Fernando Arcanjo dos Santos 197 

 198 

 199 

MONTREAL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. 200 

Sr. Jhonny Dela Coleta Celestino da Cruz 201 


