
Pregão/Concorrência Eletrônica

927763.472022 .6519 .4434 .13682480

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00047/2022

Às 09:00 horas do dia 12 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 022023 de 05/01/2023, 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 47, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de calibração de equipamentos e medição de ruído em cabinas acústicas, manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, nos equipamentos de Fonoaudiologia do
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos
da LC nº 123/2006 com redação determinada pela LC nº 147/2014.. 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: Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos
Descrição Complementar: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE
FONOAUDIOLOGIA PERTENCENTES AO CISAMUSEP.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.224,9000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados
Descrição Complementar: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 1: Audiômetro , Tipo 5: Fusível Smd
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.000,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Relação de Grupos

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 9.224,9000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

 2 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

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
39.879.920/0001-67 INTELTESLA

MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 3.610,0000 R$ 7.220,0000 07/01/2023
16:33:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA CONFORME TABELA
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.220,0000 39.879.920/0001-67 12/01/2023 09:00:01:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

12/01/2023
10:59:19

Recusa da proposta. Fornecedor: INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 39.879.920/0001-67, pelo melhor lance de R$ 7.220,0000. Motivo: A licitante deixou
de apresentar documentos solicitados, conforme o item 11.4.3.4 do Edital.

Cancelado no
julgamento

12/01/2023
11:01:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: A empresa licitante, não apresentou documentação de
qualificação técnica, solicitado no item 11.4.3.4 do Edital. Desta forma procederá o cancelamento
do item, visto que só houve uma licitante cadastrada para o certame.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

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
39.879.920/0001-67 INTELTESLA

MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000 07/01/2023
16:33:14

Marca: conforme edital
Fabricante: conforme edital
Modelo / Versão: conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA.
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 39.879.920/0001-67 12/01/2023 09:00:01:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

12/01/2023
10:59:19

Recusa da proposta. Fornecedor: INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 39.879.920/0001-67, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: A licitante deixou
de apresentar documentos solicitados, conforme o item 11.4.3.4 do Edital.

Cancelado no
julgamento

12/01/2023
11:01:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: A empresa licitante, não apresentou documentação de
qualificação técnica, solicitado no item 11.4.3.4 do Edital. Desta forma procederá o cancelamento
do item, visto que só houve uma licitante cadastrada para o certame.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
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 ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
39.879.920/0001-67 INTELTESLA MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS LTDA
Sim Sim - R$ 9.220,0000 07/01/2023

16:33:14

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 12/01/2023
09:16:01 Item aberto para lances.

Encerramento
sem prorrogação

12/01/2023
09:26:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

12/01/2023
09:26:41

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora do valor
ofertado..

Encerramento 12/01/2023
09:36:42 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

12/01/2023
09:36:42 Item com etapa aberta encerrada.

Registro de
intenção de
recurso

12/01/2023
11:08:37

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA CNPJ/CPF: 39879920000167. Motivo: Informamos intenção de recurso haja visto sermos
a única empresa participante, já mantemos de contrato de calibração com este órgão na área
de oftalmologia e emitido certificado

Aceite de intenção
de recurso

12/01/2023
11:54:24

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 39879920000167.

Intenções de Recurso para o Grupo



CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
39.879.920/0001-67 12/01/2023 11:08 12/01/2023 11:54 Aceito

Motivo Intenção:Informamos intenção de recurso haja visto sermos a única empresa participante, já
mantemos de contrato de calibração com este órgão na área de oftalmologia e emitido certificados de
calibração com os mesmos padrões que serão utilizados para este lote de fonoaudiologia e todos os padrões
com calibração RBC, se pudermos enviar as cópias habilitem o recurso caso contrário não aceitem nossa
intenção e ficaremos no aguardo de uma próxima oportunidade de participação.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 12/01/2023
09:00:01

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 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de

abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 12/01/2023

09:01:39
Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para

disponibilização dos itens para o início dos lances: 12/01/2023 09:15:01.
Pregoeiro 12/01/2023

09:02:48
Prezados licitantes, bom dia. Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico

nº 47/2022. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro 12/01/2023

09:03:07
O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances

públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro 12/01/2023

09:03:43
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o

ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISAMUSEP.
Pregoeiro 12/01/2023

09:03:59
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 12/01/2023
09:04:11

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 12/01/2023
09:04:21

Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este
pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que

estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro 12/01/2023

09:04:28
E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de
documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão
ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art.

38.
Pregoeiro 12/01/2023

09:05:22
Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas

no Sistema. Aguardem.
Sistema 12/01/2023

09:15:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 12/01/2023

09:15:02
A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Pregoeiro 12/01/2023

09:15:20
Srs Licitantes, por gentiliza efetuem lances para melhor oferta à Administração Pública.

Sistema 12/01/2023
09:16:01

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

Sistema 12/01/2023
09:26:02

O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 12/01/2023
09:26:41

A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora do valor
ofertado.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 12/01/2023
09:36:42

O item G1 está encerrado.

Sistema 12/01/2023
09:36:54

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

Pregoeiro 12/01/2023
10:56:48

Após analisar a documentação de habilitação enviado pela empresa, verificou-se que a
licitante deixou de apresentar documentos solicitados, conforme o item 11.4.3.4 do Edital.

Dessa forma a licitante resta desclassificada para o certame.
Sistema 12/01/2023

11:01:48
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 12/01/2023

11:02:38
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/01/2023 às

11:33:00.
Pregoeiro 12/01/2023

11:58:26
Em virtude do horário de almoço desse órgão, retornaremos com o certame às 13h30min.

Pregoeiro 12/01/2023
13:36:39

Retornando com o certame, acolho a intenção de recurso e estipulo prazo para a
apresentação das razões do recurso.



Pregoeiro 12/01/2023
13:37:23

Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para a apresentação das razões de recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus

interesses.
Pregoeiro 12/01/2023

13:39:44
A licitante deverá apresentar recurso no sistema, e voltaremos na data de 19/01/2023, às
08:30 hrs, para informamos o resultado do recurso. Iremos suspender o presente certame

e voltaremos na data marcada acima.
Pregoeiro 12/01/2023

13:43:27
Em tempo, corrigimos a data de retorno com o certame, para o dia 20/01/2023, às

08h30min.
Pregoeiro 12/01/2023

13:46:57
Informamos nova correção na data de abertura do certame: 23/01/2023 às 08h30min.

Pregoeiro 12/01/2023
14:13:34

Pedimos sinceras desculpas aos licitantes, no que diz respeito aos prazos para interposição
de recurso, contrarrazões e decisão.

Pregoeiro 12/01/2023
14:13:59

Após consulta à legislação vigente, ficou decidido a seguinte contagem dos prazos: até o
dia 17/01 prazo final para "Apresentação de Recurso"; até o dia 20/01 prazo final para
"Apresentação de Contrarrazões e até o dia 27/01 prazo para "Decisão do Recurso".

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 12/01/2023
08:16:35

Abertura da sessão
pública

12/01/2023
09:00:01 Abertura da sessão pública

Extensão prazo de
análise de
propostas

12/01/2023
09:01:39 Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: Análise de Propostas

Encerramento da
análise de
propostas

12/01/2023
09:15:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

12/01/2023
09:36:54 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 12/01/2023
11:01:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

12/01/2023
11:02:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/01/2023 às 11:33:00.

Suspensão
administrativa

12/01/2023
11:59:01

Previsão de reabertura: 12/01/2023 13:30:00; Em virtude do horário de almoço desse
órgão, retornaremos com o certame às 13h30min.

Reativação 12/01/2023
13:30:21

Data limite para registro de recurso: 17/01/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 20/01/2023.
Data limite para registro de decisão: 27/01/2023.

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 14:14 horas do dia 12 de janeiro de 2023, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOS
Pregoeiro Oficial

MAIKO CEZAR PAULINO
Equipe de Apoio

SARAH TORQUETTI HEBERLE
Equipe de Apoio

AHMED ROLAND ZUBIATE AUGUSTIN
Equipe de Apoio
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