
Pregão/Concorrência Eletrônica

389174.172022 .5035 .4589 .241280000

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2022

Às 10:00 horas do dia 16 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 001/2021-GABP de 12/01/2022, 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 080/2022,  para realizar  os  procedimentos relativos ao Pregão Nº 00017/2022.  Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto referente à impermeabilização
das cúpulas existentes na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa KLEMBA E GONÇALVES SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ:  33.777.603/0001-53,  cuja  contratação  foi  formalizada  no  contrato  nº  22/2021..  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: Manutenção / Reforma Predial
Descrição  Complementar:  Contratação  de  empresa  especializada  para  execução  de  projeto  referente  à
impermeabilização  das  cúpulas  existentes  na  Sede  do  CRM-PR (Curitiba/PR),  elaborado  pela  empresa  KLEMBA E
GONÇALVES  SOLUÇÕES  EM ENGENHARIA  LTDA,  CNPJ:  33.777.603/0001-53,  cuja  contratação  foi  formalizada  no
contrato nº 22/2021.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 97.610,3200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

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

24.451.654/0001-08 L. DA SILVA -
COMERCIO

Sim Sim 1 R$ 120.000,0000 R$ 120.000,0000 16/11/2022
09:51:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: execução  de  projeto  referente  à  impermeabilização  das  cúpulas
existentes na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR)
Porte da empresa: ME/EPP

33.380.069/0001-47 MWS MAGRO
CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 15/11/2022
23:29:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de empresa especializada para execução  de projeto
referente à impermeabilização das cúpulas existentes na Sede do CRM-PR (Curitiba/PR), elaborado pela empresa
KLEMBA E GONÇALVES SOLUÇÕES EM  ENGENHARIA LTDA, CNPJ:  33.777.603/0001-53, cuja  contratação  foi
formalizada no contrato nº 022/2021
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000 33.380.069/0001-47 16/11/2022 10:00:10:403

R$ 120.000,0000 24.451.654/0001-08 16/11/2022 10:00:10:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações
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Encerramento
análise de
propostas

16/11/2022
10:09:46 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 16/11/2022
10:11:11 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

16/11/2022
10:21:12 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 16/11/2022
10:21:32 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

16/11/2022
10:21:32 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de proposta 16/11/2022
10:26:53

Recusa da proposta. Fornecedor: L. DA SILVA - COMERCIO, CNPJ/CPF:
24.451.654/0001-08, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Motivo: Conforme
Edital/Termo de Referência o valor ofertado está acima do valor máximo aceitável.

Recusa de proposta 16/11/2022
10:27:27

Recusa da proposta. Fornecedor: MWS MAGRO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF:
33.380.069/0001-47, pelo melhor lance de R$ 200.000,0000. Motivo: Conforme
Edital/Termo de Referência o valor ofertado está acima do valor máximo aceitável.

Cancelado no
julgamento

16/11/2022
10:42:34

Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhum dos licitantes logados na Sessão
informou no chat a vontade de reduzir o valor das propostas encaminhadas e estas estão
acima do valor máximo aceitável, conforme Edital/TR.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 16/11/2022
10:00:11

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 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 16/11/2022
10:02:34

Prezados licitantes bom dia

Pregoeiro 16/11/2022
10:02:54

A princípio, como regra, não será aceito, para efeito de habilitação, o envio tardio de
documentos que deveriam ter sido encaminhados, juntamente com a proposta inicial

ou que já deveriam constar do SICAF.

Pregoeiro 16/11/2022
10:03:17

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto
10.024/2019.

Pregoeiro 16/11/2022
10:03:39

Os lances, para cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo de R$ 100,00. As
ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

Pregoeiro 16/11/2022
10:04:07

qualquer momento após a etapa de lances, esta pregoeira poderá realizar diligência,
com fundamento no art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93,

Pregoeiro 16/11/2022
10:04:24

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 16/11/2022
10:04:42

Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no edital,
juntamente com a proposta inicial, certifiquem-se de que estes constem no SICAF.

Pregoeiro 16/11/2022
10:05:02

Nos termos do Art. 49, Inciso V, do Decreto Federal 10.024/2019, o fornecedor que
não mantiver a proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União

pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Pregoeiro 16/11/2022
10:05:19

Portanto, forneçam lances com prudência e responsabilidade.

Pregoeiro 16/11/2022
10:05:42

As suspensões da sessão serão comunicadas no chat. Caso a suspensão seja
administrativa haverá comunicação pelo chat e por e-mail, indicando nova data e

horário de retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos
praticados durante esta licitação.

Pregoeiro 16/11/2022
10:06:05

Boa disputa a todos.

Sistema 16/11/2022
10:10:11

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

Sistema 16/11/2022
10:10:11

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-
se conectados.
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Sistema 16/11/2022
10:11:11

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

Pregoeiro 16/11/2022
10:13:42

Prezados licitantes devo alertar que o valor máximo a ser pago pelos serviços é de
R$ 97.610,32. Conforme Edital/Termo de Referência.

Sistema 16/11/2022
10:21:12

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

Sistema 16/11/2022
10:21:32

O item 1 está encerrado.

Sistema 16/11/2022
10:21:38

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 16/11/2022
10:31:35

Conforme Edital/Termo de Referência o valor ofertado está acima do valor máximo
aceitável.

Pregoeiro 16/11/2022
10:32:54

Para L. DA SILVA - COMERCIO - Prezado licitante haveria possibilidade de reduzir o
valor conforme Edital/Termo de Referência?

Pregoeiro 16/11/2022
10:33:42

Para L. DA SILVA - COMERCIO - Prezado licitante encontra-se logado?

Pregoeiro 16/11/2022
10:35:03

Para MWS MAGRO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Prezado licitante haveria
possibilidade de reduzir o valor conforme Edital/Termo de Referência?

Pregoeiro 16/11/2022
10:36:17

Para MWS MAGRO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Prezado licitante encontra-se
logado?

33.380.069/0001-47 16/11/2022
10:38:24

bom dia!

33.380.069/0001-47 16/11/2022
10:38:59

Prezados, infelizmente não tem como, o valor de referencia esta realmente muito
baixo.

33.380.069/0001-47 16/11/2022
10:40:05

fizemos cotação só de policarbonato vai dar mais de 85.000,00 mil reais.

Pregoeiro 16/11/2022
10:40:12

Para MWS MAGRO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Ok. Mesmo assim agradeço o
retorno.

Pregoeiro 16/11/2022
10:40:43

Para MWS MAGRO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Como nenhum dos licitantes logados
na Sessão informaram no chat a vontade de reduzir o valor das propostas

encaminhadas e estas estão acima do valor máximo aceitável, conforme Edital/TR,
vou encerrar a fase de aceitação das propostas, dando sequência ao Pregão.

Sistema 16/11/2022
10:42:34

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 16/11/2022
10:44:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/11/2022 às
11:15:00.

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 26/10/2022
15:18:24

Abertura da sessão
pública

16/11/2022
10:00:11 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

16/11/2022
10:10:11 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

16/11/2022
10:21:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 16/11/2022
10:42:34 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

16/11/2022
10:44:15

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/11/2022 às
11:15:00.

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 Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:16 horas do dia 16 de
novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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CLORANIR MARCONCIN CIOTTI
Pregoeiro Oficial

BRUNO ROBERTO MICHNA
Equipe de Apoio

Voltar
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