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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00043/2020

Às 09:02 horas do dia 19 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 99/2020 de 08/07/2020, 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 23422009214202060, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2020. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para complementação às
edificações existentes no Alojamento Estudantil  da UNILA..  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 - GRUPO 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão
Descrição Complementar: Fabricação e Instalação de Gradis de proteção externa nos Blocos de Alojamentos A, B e E,
em estrutura de aço e tela pré-fabricada, em malha 50x200mm e diâmetro do arame de 5mm, com modulação de 2,50
m e  2,03  m de  altura,  reforçados  com aço  e  pintura  eletrostática  em poliéster  na  cor  branca,  conformados  em
curvaturas V .  A Seção dos postes de sustentação deverá ser 70x70mm, espessura 1,55 mm, fornecidos em kits
completos (painéis + postes + acessórios de fixação). Os postes deverão ter sua base chumbada (para concretagem) e
pintura eletrostática na cor branca.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 42.192,8600 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
Descrição Complementar: Fabricação e Instalação de Coberturas em estrutura metálica e telhamento em chapas de
policarbonato, no pergolado e no pátio de serviços do Centro de Convivência. As estruturas metálicas deverão ser
fabricadas em arco duplo, com tubos de aço galvanizado 3/4 , com fechamento em chapa de policarbonato alveolar
cristal 2,10x6,00m de espessura 6mm, com provimento de calhas em ambas laterais da cobertura, tubos de 100mm de
diâmetro para escoamento da água das calhas. A estrutura metálica deverá ter acabamento em pintura eletrostática na
cor branca.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 70.339,2500 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 350,00

Item: 3
Descrição: Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
Descrição Complementar: Fabricação e Instalação de esquadrias em perfis de liga de alumínio extrudado, apropriado
para  anodização,  nas  seguintes  quantidades  e  dimensões:  J01  (250x220cm)  03  unidades;  J02  (250x156cm)  03
unidades; J03 (250x182cm) 03 unidades e J04 (250x317cm) 03 unidades, com espessuras dos perfis de 20 mm, 25
mm ou 32 mm, dependendo da recomendação do fabricante para a dimensão da esquadria, das linhas Inova, Master ou
Gold da marca da ALCOA , ou similar equivalente, com pintura eletrostática na cor branca, com vidros temperados e
incolores  6mm.  Incluem  serviços  complementares  para  a  instalação  das  esquadrias  e  acabamentos  de  paredes
(conforme indicado nos projetos em anexo)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 35.720,1400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 112.532,1100 Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

1 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão

2 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

30.807.045/0001-33 BMV
SERVICOS
DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 42.192,8600 R$ 42.192,8600 18/11/2020
13:02:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricação e Instalação de Gradis  de proteção externa nos
Blocos de Alojamentos A, B e E, em estrutura de aço e tela pré-fabricada, em malha 50x200mm e diâmetro do
arame de 5mm, com modulação de 2,50 m e 2,03 m de altura, reforçados com aço e pintura eletrostática em
poliéster  na cor  branca,  conformados em curvaturas  V .  A  Seção dos  postes  de sustentação deverá  ser
70x70mm, espessura 1,55 mm, fornecidos em kits completos (painéis + postes + acessórios de fixação). Os
postes deverão ter sua base chumbada (para concretagem) e pintura eletrostática na cor branca.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 42.192,8600 30.807.045/0001-33 19/11/2020 09:02:59:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa
24/11/2020
14:43:02

Recusa da proposta. Fornecedor: BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
30.807.045/0001-33, pelo melhor lance de R$ 42.192,8600. Motivo: A Carta de
Apresentação da proposta da empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA, anexada ao link
do pregão nº 43/2020, para os Itens 01 e 02 (Grupo 01), não condiz com a descrição do
item constante no T.R. da licitação

Item
cancelado no
julgamento

24/11/2020
14:43:59

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

30.807.045/0001-33 BMV
SERVICOS
DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.339,2500 R$ 70.339,2500 18/11/2020
13:02:26
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricação e Instalação de Coberturas em estrutura metálica e
telhamento em chapas de policarbonato, no pergolado e no pátio de serviços do Centro de Convivência. As
estruturas  metálicas  deverão  ser  fabricadas  em  arco  duplo,  com  tubos  de  aço  galvanizado  3/4  ,  com
fechamento em chapa de policarbonato alveolar cristal 2,10x6,00m de espessura 6mm, com provimento de
calhas em ambas laterais da cobertura, tubos de 100mm de diâmetro para escoamento da água das calhas. A
estrutura metálica deverá ter acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 70.339,2500 30.807.045/0001-33 19/11/2020 09:02:59:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Recusa
24/11/2020
14:43:02

Recusa da proposta. Fornecedor: BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
30.807.045/0001-33, pelo melhor lance de R$ 70.339,2500. Motivo: A Carta de
Apresentação da proposta da empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA, anexada ao link
do pregão nº 43/2020, para os Itens 01 e 02 (Grupo 01), não condiz com a descrição do
item constante no T.R. da licitação

Item
cancelado no
julgamento

24/11/2020
14:43:59

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

30.807.045/0001-33 BMV
SERVICOS
DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.720,1400 R$ 35.720,1400 18/11/2020
13:02:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricação e Instalação de esquadrias em perfis  de liga de
alumínio extrudado, apropriado para anodização, nas seguintes quantidades e dimensões: J01 (250x220cm)
03 unidades; J02 (250x156cm) 03 unidades; J03 (250x182cm) 03 unidades e J04 (250x317cm) 03 unidades,
com espessuras dos perfis de 20 mm, 25 mm ou 32 mm, dependendo da recomendação do fabricante para a
dimensão da esquadria, das linhas Inova, Master ou Gold da marca da ALCOA , ou similar equivalente, com
pintura  eletrostática  na  cor  branca,  com  vidros  temperados  e  incolores  6mm.  Incluem  serviços
complementares para a instalação das esquadrias e acabamentos de paredes (conforme indicado nos projetos
em anexo)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 35.720,1400 30.807.045/0001-33 19/11/2020 09:02:59:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
19/11/2020
09:27:19

Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

19/11/2020
09:38:06

Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado
19/11/2020
09:38:06

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/11/2020
10:33:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.

Recusa
24/11/2020
14:44:48

Recusa da proposta. Fornecedor: BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33, pelo melhor lance de R$ 35.720,1400. Motivo:
Licitante solicitou desistência da proposta.
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Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

24/11/2020
14:44:48

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BMV
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.

Item cancelado no
julgamento

24/11/2020
14:45:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem
analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Global

Data/Hora
Registro

30.807.045/0001-33 BMV SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim - R$ 112.532,1100 18/11/2020
13:02:26

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Aberto
19/11/2020
09:11:57

Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta
19/11/2020
09:26:36

Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado
19/11/2020
09:26:36

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/11/2020
10:33:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor BMV SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

24/11/2020
14:43:02

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor:
BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.807.045/0001-33.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 19/11/2020
09:06:43

Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 19/11/2020
09:07:04

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 43/2020. Pregoeira Laís
Carolini Krudycz operando o certame. Em nome da UNILA gostaria de agradecer a

todos pela participação.

Pregoeiro 19/11/2020
09:07:19

Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito
que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licitacao@unila.edu.br, sob

pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.

Pregoeiro 19/11/2020
09:07:36

De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade
dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de
sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro 19/11/2020
09:08:05

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro, para
fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade
competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no

curso da licitação, afrontem o art. 49 da Lei no 10.024/2019.

Pregoeiro 19/11/2020
09:08:13

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao
sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento

indireto”), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de
diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão

desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 19/11/2020
09:08:20

Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:

Pregoeiro 19/11/2020
09:08:28

a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF,
principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão

realizados através dos dados cadastrados no mesmo.
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Pregoeiro 19/11/2020
09:08:45

b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e
os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se

conectados até o final do certame.

Pregoeiro 19/11/2020
09:08:58

c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem
necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se o 1º
colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.

Pregoeiro 19/11/2020
09:09:16

d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação
constante no CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A

DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Pregoeiro 19/11/2020
09:09:23

e) Analisarei as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de
participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.

Pregoeiro 19/11/2020
09:09:41

f) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam
ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem

apenas a primeira.

Pregoeiro 19/11/2020
09:09:50

A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos,
portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.

Pregoeiro 19/11/2020
09:10:22

Peço um instante para analisar as propostas.

Pregoeiro 19/11/2020
09:12:21

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/11/2020
09:18:29

Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo
aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer momento.

Pregoeiro 19/11/2020
09:26:21

Em razão da apresentação de apenas uma proposta para os itens, é inviável reiniciar
a fase de lances para o Grupo 1.

Pregoeiro 19/11/2020
09:26:36

A etapa aberta do item G1 foi encerrada.

Sistema 19/11/2020
09:26:36

O item G1 está encerrado.

Pregoeiro 19/11/2020
09:27:19

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/11/2020
09:37:49

Em razão da apresentação de apenas uma proposta para o item 3, é inviável reiniciar
a fase de lances.

Pregoeiro 19/11/2020
09:38:06

A etapa aberta do item 3 foi encerrada.

Sistema 19/11/2020
09:38:06

O item 3 está encerrado.

Sistema 19/11/2020
09:38:08

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação

/admissibilidade".

Pregoeiro 19/11/2020
09:38:22

Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos
até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso

possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução
aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.

Pregoeiro 19/11/2020
10:07:04

Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, com fundamento no
disposto em edital, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto,

tendo em vista que sua proposta foi a única a participar do certame.

Pregoeiro 19/11/2020
10:32:58

Para BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Será aberto anexo para envio da
proposta, caso haja negociação do valor, com prazo de envio até as 15:00hs. Caso

não envie a proposta, será considerada negativa de negociação, porém sua proposta
será enviada para análise da área técnica.

Sistema 19/11/2020
10:33:02

Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
30.807.045/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema 19/11/2020
10:33:12

Senhor fornecedor BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
30.807.045/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 19/11/2020
16:06:31

O Pregão será suspenso para análise das propostas, até as 14:00h de 24/11/2020.

Sistema 24/11/2020
14:43:59

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´.

Sistema 24/11/2020
14:44:48

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
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Pregoeiro 24/11/2020
14:45:48

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2020 às
15:16:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

19/11/2020
10:04:00

Pregoeiro Anterior: 09369038990-LAIS CAROLINI KRUDYCZ . Pregoeiro Atual:
59024100020-CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES . Justificativa: Pregoeiro está
disponível no momento

Abertura de Prazo
24/11/2020
14:43:59

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

24/11/2020
14:45:48

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2020 às 15:16:00.

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 15:24 horas do dia 24
de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ
Equipe de Apoio

Voltar   
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