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Pregão Eletrônico

985531.12022 .7862 .4454 .74689800

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2022

Às 08:30 horas do dia 18 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 640/2021 de 27/12/2021, 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 1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento e instalação de elevador, com prestação de garantia e manutenção preditiva,
preventiva e corretiva, para atendimento da demanda do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 –
centro, Município de Mercedes. 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: Elevador passageiro
Descrição Complementar: Elevador Passageiro Capacidade Carga: 675 KG, Velocidade: 1 M/S, Características
Adicionais: Numero De Paradas: 2, Contole: Microprocessado , Comprimento Cabina: 185 CM, Largura Cabina: 216 CM,
Altura Cabina: 4,20
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 132.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: METALURGICA ASCURRA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 132.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - Elevador passageiro

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
01.652.937/0001-04 METALURGICA

ASCURRA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 132.900,0000 R$ 132.900,0000 11/01/2022
15:07:53

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO DE ELEVADOR: Capacidade 600 kg,
08 passageiros, percurso 7,30 metros (aproximadamente), velocidade 60m/min. Paradas 03, acesso mesmo lado,
largura da caixa 1,85 (aproximadamente), profundidade da caixa 2,05 (aproximadamente), profundidade do poço
1,30 (aproximadamente). As dimensões da cabina devem obedecer a parâmetros definidos para a capacidade
indicada em passageiros/carga, definidos pela norma da ABNT NBR ISO 13994 vigente, de acordo com os
parâmetros pré-estabelecidos para o projeto executivo das caixas, poços e alturas de última parada. Medida de
frente 1,10m, medida de fundo 1,40 m, altura da cabina 2,20 m, portas automáticas com duas folhas e corrediça
lateral. Painel frontal e porta de cabina em chapa de aço inox, painéis laterais em chapa de aço inox, painel de
fundo em chapa de aço inox. Teto com design que utiliza LED e proporciona uma iluminação equilibrada em todo o
ambiente. Decoração do teto em chapa de aço inox. Sentido de abertura da porta folhas automáticas lado
esquerdo/direito, botoeira de cabina instalada sobre o painel lateral. Composta por um botão de emergência e dois
botões para subida e decida, todos contendo a identificação em Braille. ACESSÓRIOS: Luz de emergência, mantém
a cabina parcialmente iluminada, nos momentos de falta de energia, enquanto houver carga em sua bateria.
Ventilador embutido no teto, quando acionado automaticamente pelo acionamento do equipamento, proporciona a
ventilação da cabina aumentando o conforto dos passageiros. Cancelamento de chamadas falsas. Resgate
automático, com sistema que atua em caso de queda de energia, fazendo com que o elevador retorne ao andar
mais próximo e libera a saída dos passageiros com segurança. COMANDO: Localização do painel de comando
decidir no local da obra. Sistema de exaustão: Acessório necessário devido ao Covid – 19, equipamento que
aumenta a circulação e a troca do ar da cabine constantemente. Sistema VVVF que proporciona economia de
energia elétrica, operando com alto fator de potência e reduz as despesas com reposição de peças. PARTE
MECÂNICA: O equipamento deve trabalhar com partidas e paradas suaves, além de operar com níveis mínimos de
ruídos proporcionando menor desgaste de todas as partes móveis (cabos, polias, redutor). PARTE ELÉTRICA:
Tensão Trifásico 220 v. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 132.900,0000 01.652.937/0001-04 18/01/2022 08:30:00:350
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

18/01/2022
08:31:53 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 18/01/2022
08:36:00 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

18/01/2022
08:46:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 18/01/2022
08:46:13 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

18/01/2022
08:46:13 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/01/2022
09:35:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA ASCURRA EIRELI,
CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

18/01/2022
10:03:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA ASCURRA
EIRELI, CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04.

Aceite de proposta 18/01/2022
10:11:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA ASCURRA EIRELI, CNPJ/CPF:
01.652.937/0001-04, pelo melhor lance de R$ 132.900,0000.

Habilitação de fornecedor 18/01/2022
10:11:25

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALURGICA ASCURRA EIRELI -
CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/01/2022
08:30:00

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 13:30 e 17:30. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 18/01/2022
08:30:15

Bom dia, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão
eletrônico n.º 01/2022, promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase
competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente

licitação.
Pregoeiro 18/01/2022

08:30:23
É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor 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 18/01/2022
08:30:49

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e
parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.

Pregoeiro 18/01/2022
08:30:54

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta,
devem respeitar o intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em

desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro 18/01/2022

08:30:59
Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o fornecedor
poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de

Cadastramento de Fornecedores – SICAF, 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 18/01/2022
08:31:18

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 18/01/2022

08:31:23
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não
mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, razão pela qual os fornecedores devem formular seus lances com

prudência e responsabilidade.
Pregoeiro 18/01/2022

08:31:29
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 18/01/2022
08:31:35

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.
Pregoeiro 18/01/2022

08:31:40
Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a

do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.
Sistema 18/01/2022

08:36:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 18/01/2022

08:36:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 18/01/2022
08:46:01

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

Sistema 18/01/2022
08:46:13

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/01/2022
08:46:15

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

Pregoeiro 18/01/2022
08:46:40

Senhores fornecedores, vou fazer a classificação da empresa vencedora na etapa de
lances com o item incialmente ganho. Em instantes iniciaremos a negociação de preços,

por favor mantenha-se conectados ao chat.
Pregoeiro 18/01/2022

08:50:32
Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em

atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro 18/01/2022

08:50:40
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o

fornecedor não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 18/01/2022

08:50:53
Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Senhor fornecedor, está logado?

Pregoeiro 18/01/2022
08:51:03

Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Seu lance foi o melhor ofertado para o item 1.

Pregoeiro 18/01/2022
08:51:35

Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Conseguimos negociar o valor do item ?

Pregoeiro 18/01/2022
08:57:48

Não havendo resposta por parte da licitante, entende-se o desinteresse em negociar o
valor. E, não havendo alteração de valor da proposta inicial, não se faz necessário o

envio de proposta readequada.
Pregoeiro 18/01/2022

08:58:39
Passamos então para a etapa de avaliação dos documentos de habilitação, peço que

aguardem alguns instantes, logo daremos seguimento.
Pregoeiro 18/01/2022

09:33:02
Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Senhor Fornecedor, durante a avaliação da sua
documentação não encontrei os anexos III e IV, solicitados nos itens 9.11.5 e 9.11.8.

Pregoeiro 18/01/2022
09:34:55

Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Solicito o envio dos mesmos num prazo de 2h
(duas horas), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelos contidos

no edital sob pena de inabilitação.
Sistema 18/01/2022

09:35:04
Senhor fornecedor METALURGICA ASCURRA EIRELI, CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 18/01/2022

09:48:32
Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Caso não seja possível o envio pelo sistema, a
empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica
licitacao@mercedes.pr.gov.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior

encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos
apresentados.

Sistema 18/01/2022
10:03:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA ASCURRA EIRELI, CNPJ/CPF:
01.652.937/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/01/2022
10:07:26

Para METALURGICA ASCURRA EIRELI - Certo, Documentos recebidos.

Pregoeiro 18/01/2022
10:08:38

Informo que a empresa METALURGICA ASCURRA EIRELI. Comprovou atender às
exigências editalícias.

Pregoeiro 18/01/2022
10:09:37

Conforme já informado, a análise da documentação da proponente provisoriamente
declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou

toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 18/01/2022

10:09:50
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento
convocatório, cumpre a todos os itens do edital.

Pregoeiro 18/01/2022
10:10:09

Sendo assim, promoverei a aceitação das propostas formuladas pelas empresas
supracitadas e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto

o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 18/01/2022

10:10:20
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 18/01/2022

10:10:33
Se o pregoeiro 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 18/01/2022

10:10:49
Desde já, gostaria de agradecer pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 18/01/2022
10:11:26

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 18/01/2022
10:11:39

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/01/2022 às
10:41:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 18/01/2022
08:00:51
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Abertura da sessão
pública

18/01/2022
08:30:00

Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

18/01/2022
08:36:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

18/01/2022
08:46:15 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 18/01/2022
10:11:26 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/01/2022
10:11:39

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/01/2022 às
10:41:00.

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 10:53 horas do dia 18 de janeiro de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE KAUAN WEBER 
Pregoeiro Oficial

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio

NILMA EGER
Equipe de Apoio

KANDIDA MICKELY HOFFMANN
Equipe de Apoio

Voltar   
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