
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 
    Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)
 
    Licitação: (Ano: 2021/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:
16.178.477-0)
 
     às 16:00:18 horas do dia 12/05/2021 no endereço R CRUZ MACHADO-58 ED CAETANO
MUNHOZ ROCHA, bairro CENTRO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro
da disputa Sr(a). TIAGO HERNANDES TONIN, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 16.178.477-0 - 2021/007/2021 que tem por objeto Registro de preços para a
aquisição de equipamentos de ar-condicionado.
 
     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
 
Lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

Data-Hora Fornecedor Proposta
12/05/2021 13:19:51:761 CCK COMERCIAL LTDA  R$ 50.559,90
11/05/2021 15:37:10:215 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 50.599,90
12/05/2021 09:22:57:184 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 50.559,90
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 59.559,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
12/05/2021 14:31:40:456 CCK COMERCIAL LTDA  R$ 38.895,20
11/05/2021 15:37:10:215 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 38.895,20
12/05/2021 09:22:57:184 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 38.895,20
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 38.895,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 80.456,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

Lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
 
Lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V
bifásico*.

Lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

12/05/2021 10:17:10:957 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE
INSTAL  R$ 396.000,00

11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 222.173,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/05/2021 10:17:10:957 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE
INSTAL  R$ 207.000,00

11/05/2021 15:37:10:215 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 118.191,90
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 118.191,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
11/05/2021 15:38:03:233 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 250.746,60
11/05/2021 16:10:39:535 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 250.746,00

Data-Hora Fornecedor Lance
12/05/2021 16:11:54:649 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 50.350,00
12/05/2021 16:10:39:360 CCK COMERCIAL LTDA  R$ 50.383,00
12/05/2021 09:22:57:184 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 50.559,90
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 59.559,00

Data-Hora Fornecedor Lance
12/05/2021 16:03:49:475 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 38.800,00
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 38.895,00
12/05/2021 09:22:57:184 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 38.895,20

Data-Hora Fornecedor Lance
11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 80.456,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

Lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V
trifásico*.

 
    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
 
    No dia 12/05/2021, às 16:15:07 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:23:09 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 02/06/2021, às 14:23:09 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições
do edital. No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.
 
    No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  pelo critério de menor preço,  foi

11/05/2021 16:16:01:015 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 222.173,00

12/05/2021 10:17:10:957 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE
INSTAL  R$ 396.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
12/05/2021 16:18:39:128 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 17.150,00
12/05/2021 16:19:09:319 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 117.130,00

12/05/2021 10:17:10:957 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE
INSTAL  R$ 207.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
12/05/2021 16:13:26:823 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI  R$ 24.999,00
12/05/2021 16:13:09:853 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA  R$ 249.000,00
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adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
com o valor R$ 50.349,90.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:13:08 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:23:47 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 02/06/2021, às 14:23:47 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições
do edital. No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.
 
    No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter
hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  pelo critério de menor preço,  foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
com o valor R$ 38.800,00.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:13:15 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:24:28 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 02/06/2021, às 14:24:28 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições
do edital. No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.
 
    No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. -  pelo critério de menor preço,  foi
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adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI com
o valor R$ 80.456,00.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:13:22 horas, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia
02/06/2021, às 14:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h;
220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:23:53 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter
piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter
piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA. No dia
31/05/2021, às 16:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No dia 31/05/2021, às 16:57:43 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter
piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia
02/06/2021, às 14:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h;
220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:18:26 horas, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter
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cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, a situação do lote foi
finalizada. 
 
    No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter
cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. -  a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia
31/05/2021, às 17:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 
 
    No lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h;
220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
 
    No dia 12/05/2021, às 14:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CCK COMERCIAL LTDA, no lote (2) -
Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. O
motivo da desclassificação foi: A capacidade frigorígena do equipamento ofertado não é de
24.000 BTU/h, como pede o termo de referência.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (6) -
Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.
O motivo da desclassificação foi: Houve o preenchimento equivocado do valor último do
lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 249.450,00.
 
    No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, no lote (5) -
Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.
O motivo da desclassificação foi: Houve o preenchimento equivocado do valor último do
lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 117.190,00.
 
    No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (4) -
Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e  frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*.
O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo
(AT-W36GMLP0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 30.000 BTU/h, como
pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo
(AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).
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    No dia 31/05/2021, às 16:57:42 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (5) -
Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.
O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo
(AV-W48GM2P0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como
pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo
(AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).
 
    No dia 31/05/2021, às 17:19:03 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, no lote (6) -
Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.
O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo
(TRANE3-4MXC6548G1000AA.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000
BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em
anexo (AREA-TECNICA-PCR.PDF).
 
    No dia 02/06/2021, às 14:25:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E
SERVICOS DE INSTAL, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente
e  frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: A empresa não
apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do
edital.
 
    No dia 02/06/2021, às 14:26:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES
TONIN - desclassificou o fornecedor - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E
SERVICOS DE INSTAL, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente
e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: A empresa não
apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do
edital.
 
    No dia 11/06/2021, às 11:34:37 horas, a autoridade competente da licitação - EDUARDO
PIAO ORTIZ ABRAAO - alterou a situação da licitação para homologada.
 
    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
 

TIAGO HERNANDES TONIN
Pregoeiro da disputa
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EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO
Autoridade Competente

 
NELSON CAVALARO JUNIOR

Membro Equipe Apoio
 
Proponentes:
31.582.578/0002-08 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA
37.658.173/0001-01 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
09.343.965/0001-51 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
04.602.194/0002-37 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL
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