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PROCESSO 113/2019                                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 – PML 
 

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 53/2019, que tem 
por objeto o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Elétricos a serem utilizados na 
revitalização da Iluminação Pública do Município de Lages, realizado através do Portal de 
Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se 
que de acordo com o registro capturado, credenciaram-se para participar do presente Processo 
Licitatório, as empresas: SULMINAS FIOS e CABOS LTDA, MOBRAS SISTEMAS ELETRO 
MECÂNICOS LTDA, REPUME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA, MATHEUS VIEIRA 
ZAGO EPP, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, CLENILDE 
LUZIA DE MORAIS LEITE, REFLETT COM.DE EQUIPS.P/ILUMINAÇÃO LTDA, GVC 
ELETRICIDADE LTDA ME, ARMANDO LUCCA, NEGRO MATERIAIS ELÉTRICOS E 
ENGENHARIA LTDA ME, R.S.VAREJO EIRELI, PR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, KALLYL GRANEMANN PEREIRA, A4 COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS E HID, ILUMATIC SA ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA, 
OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS e GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS. Apresentaram proposta as empresas: GVC ELETRICIDADE LTDA ME, NEGRO 
MATERIAIS ELÉTRICOS E ENGENHARIA LTDA ME, PR COMERCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, KALLYL GRANEMANN PEREIRA, A4 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HID e MATHEUS VIEIRA ZAGO EPP. Pela 
análise, certificou-se que ficam desclassificadas as Empresas: A4 – pela desconformidade da 
proposta e ausências das declarações, conforme previsão dos subitens 5.8 e 5.8.4 do Edital; 
MATHEUS – pela apresentação de proposta de outro certame e outra instituição, sem qualquer 
relação aos itens deste pregão. As demais propostas atendem todas as exigências editalícias, sendo-
as consideradas classificadas. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao CEIS – Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas, não se tendo verificado nenhum registro negativo das empresas 
participantes. No horário estipulado, iniciou-se a competição. Acrescenta-se que, em decorrência de 
Questionamento e Impugnação a este certame, a Secretaria Requisitante enviou sua resposta 
juntamente com um pedido de rerratificação em 14/10 às 17:24h, entretanto, em face da exigüidade 
de tempo para que as alterações apontadas fossem levadas ao conhecimento dos interessados, os 
itens ali referenciados foram suprimidos da competição, sendo estes dos nº 7 ao nº 12, sem prejuízo 
do andamento dos demais itens do certame. Acrescenta-se que ao realizar o procedimento de 
revogação dos itens citados, o portal Caixa apresentou erro de processamento, motivo pelo qual foi 
realizado contato com a Equipe responsável para a devida abertura de chamado e conseqüente 
solução (e-mail anexo). Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do 
período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio 
sistema, revelou-se a seguinte classificação: 
 Item 01 – GVC ELETRICIDADE, R$ 

2,00 o metro, totalizando R$ 21.000,00  
 Item 02 – KALLYL, R$ 3,50 a peça, 

totalizando R$ 6.300,00. 
 Item 03 – KALLYL, R$ 3,70 a peça, 

totalizando R$ 1.850,00 
 Item 04 – KALLYL, R$ 2,35 a peça, 

totalizando R$ 3.525,00 
 Item 05 – KALLYL, R$ 4,47 a peça, 

totalizando R$ 894,00 
 Item 06 – PR COMÉRCIO, R$ 3,55 

cada, totalizando R$ 532,50 
 Item 07 – revogado 
 Item 08 – revogado 
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 Item 09 – revogado 
 Item 10 – revogado 

 Item 11 – revogado 
 Item 12 – revogado 

A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. 
Dando continuidade aos trabalhos, às 13:15 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora às 
Participantes com menores preços, para envio da documentação de habilitação e das propostas 
readequadas. Realizada a análise dos documentos de habilitação e da proposta readequada da 
Empresa PR COMÉRCIO, certificou-se que a empresa apresentou os documentos em plena 
vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada. 
Expirado o prazo, verificou-se que as empresas KALLYL e GVC ELETRICIDADE não enviaram 
seus documentos, em desatendimento aos subitens 4.5 alínea “a” e 6.2 do Ato convocatório, 
tampouco realizaram qualquer contato a respeito de possíveis problemas, dificuldades ou falhas no 
Portal, sendo assim, as mesmas foram consideradas INABILITADAS e, portanto, convocadas as 
segundas colocadas. Às 18 horas a sessão foi suspensa, em face do horário de expediente do Setor 
de Licitações, sendo reaberta às 08:00 horas do dia 17/10. Ato contínuo, com embasamento no 
subitem 7.18 do edital, a Pregoeira propôs a negociação dos itens, restando à classificação: 
 Item 01 – PR COMÉRCIO, R$ 3,90 o metro, totalizando R$ 40.950,00 
 Item 02 – FRACASSADO 
 Item 03 – PR COMÉRCIO, R$ 3,71 a peça, totalizando R$ 1.855,00 
 Item 04 – FRACASSADO 
 Item 05 – GVC, R$ 4,48 a peça, totalizando R$ 896,00 
Cabe ressaltar que, a segunda colocada para o item 01, foi a empresa KALLYL, já inabilitada nos 
itens 2, 3, 4 e 5 por seu não atendimento aos subitens 4.5 alínea “a” e 6.2 do Ato convocatório, 
ademais, ao ser convocada para o item 1, não respondeu a fase de negociação quando da sua 
classificação para o item, realizamos ainda, por mera urbanidade, tentativa de contato telefônico e 
por e-mail, ambos sem sucesso, motivo pelo qual a terceira classificada para o item foi convocada, 
sendo esta a Empresa PR COMÉRCIO. Prosseguindo, às 11:15 horas, a Pregoeira concedeu prazo 
de 01 (uma) hora às Participantes subsequentes classificadas para envio da documentação de 
habilitação e das propostas readequadas. Realizada a análise dos documentos de habilitação e das 
propostas readequadas, certificou-se que as empresas apresentaram os documentos em plena 
vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-as consideradas 
habilitadas. Ato contínuo, às 14:20 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de 
recurso dos itens de 1 a 6, sendo que houve manifestação neste sentido, pela Empresa KALLYL 
para o item 01, nos seguintes termos: “Acabei perdendo o prazo para apresentação dos 
documentos, estou disposto a apresentar os mesmos para participar desse item.”, sendo 
considerada desmotivada, pelas razões: “Além dos motivos já expostos, nos termos dos subitens 4.5 
alínea “a”, 6.2 e 7.24 do Ato convocatório, reafirma-se que, cabe ao licitante responsabilizar-se 
formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, inclusive a perda dos negócios por inércia 
ou atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos dos subitens 4.1, e, a 
responsabilidade pelo acompanhamento de todo o processo via portal, como preconiza os subitens 
22.10 e 22.11 do Edital. A respeito dos itens revogados, 7, 8, 9, 10, 11, 12, informamos que 
permanecemos aguardando o retorno da Equipe Técnica do Portal Caixa para sua correta 
finalização, razão pela qual adjudica-se os itens de 01 à 06 às respectivas vencedoras. Nada mais 
havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente 
assinada. 

 
Gisele Furtado Dornelles 

Pregoeira 

 
Janaína Martins Machado 
        Equipe de Apoio 


