Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás – CIBiogás-ER
Av. P residente Tancredo Neves, 6731 85867-900 –F oz do Iguaçu, PR
Tel. (045) 3576.7166
www.cibiogas.org

ATA DE SESSÃO PÚBLIC A DO PREGÃO PRESENC IAL N° 001/2021
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 154/2020

OBJ ETO: AQUISIÇÃO

DE

01 (uma) PLATAFORMA

DE

AUTOMAÇÃO

COM

O

FORNECIMENTO DA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO PARA A
UNIDADE PRODUTORA DE BIOGÁS – UD ITAIPU.
TIPO: MENOR PREÇO
Norma Aplicável: Norma G eral de Licitações da Itaipu Binacional – NG L.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte um), às 09h30 (nove horas e trinta
minutos), na sala de R euniões M ilton S antos, localizado no 3° andar do E dificio das Águas nas
dependencias do C entro Internacional de E nergias R enováveis Biogás – C IBiogás-E R , reuniram-se a
C omissão de Licitação e Negociação P ermanente, designada pela R esolução n° R DE 007/2020, sob a
C oordenação do P regoeiro Márcio Augusto Medeiros, acompanhado pelos membros da C omissão e
membros de Apoio T écnico, para a realização dos procedimentos inerentes à S essão P ública do P regão
P resencial em epígrafe, em atendimento às disposições contidas na NG L, conforme o E dital respectivo e
seus Anexos.
Informamos que não houve recebimento de envelopes VIA CORREIOS.
C onforme horário agendado e divulgado, iniciou-se a sessão pública e procedeu-se o CREDENCIAMENTO
da empresa presente para o certame:
- 3DI ENGENHARIA LTDA - CNPJ : 17.906.653/0001-37
Após a conclusão da etapa de credenciamento, procedeu-se a abertura e análise da Proposta Comercial
(Envelope nº 01) da empresa citada, onde a comissão constatou que a proposta apresentada está de
acordo com o solicitado no edital e termo de referencia, sendo ela aprovada tanto na questão financeira e
técnica, sendo apresentado o valor total de:

CLASSIFICAÇÃO

1º

EMPRESA
3DI ENGENHARIA LTDA

R$

R$ 204.595,00

CNPJ 17.906.653/0001-37

1

#32f94875-5797-4cda-a008-a58ed515ae21

Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás – CIBiogás-ER
Av. P residente Tancredo Neves, 6731 85867-900 –F oz do Iguaçu, PR
Tel. (045) 3576.7166
www.cibiogas.org

Após a conclusão das devidas análises da P roposta C omercial, a C omissão realizaou a negociação direta com
a empresa 3DI E ngenharia visando a redução do valor apresentado inicialmente. O P regoeiro solicitou um
desconto no valor apresentado e após as negociações a proposta comercial foi atualizada para o seguinte
valor:

CLASSIFICAÇÃO

1º

EMPRESA
3DI ENGENHARIA LTDA

R$

R$ 200.000,00

CNPJ 17.906.653/0001-37

C onforme disposto no item 9.26. do edital, a empresa 3DI E ngenharia tem o prazo de 02 (dois) dias úteis
para apresentar nova proposta comercial contendo os valores readequados ao valor total apresentado
pelo lance vencedor. O percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os preços
originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos produtos ofertados.
Após a conclusão da etapa de análise e negociação da P orposta C omercial, procedeu-se a abertura e
análise dos Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) da empresa citada, onde a comissão constatou
que a documentação apresentada está de acordo com o solicitado no edital, sendo ela declarada
Habilitada pela C omissão presente.
C onforme alinhamento dos membros da C omissão e para registro em Ata, foi questionado a empresa 3DI
E ngenharia acerca das informações completamentares referente ao Atestado de C apacidade Técnica
fornecido pela empresa B2 Automação Industrial, onde o P regoeiro solicitou mais informações sobre o que
teria sido executado nos serviços que a B2 Automação Industrial atestou. A empresa 3DI E ngenharia
informou que eles prestaram serviços iguais aos solicitados no nosso termo de referencia, onde eles
desenvolveram o painel, treinamentos e intalações de paineis similares aos solicitados no edital.
Diante das análises a C omissão de Licitação e Negociação P ermanete declarou que, a empresa 3DI
ENGENHARIA LTDA foi declarada VENCEDORA conforme classificação final da proposta, .
O s documentos foram repassados aos presentes para verificação e rubrica, respeitando-se assim o
princípio da publicidade no tocante à documentação de habilitação.

C onforme disposto no item 11.6 do presente edital, todo o processo licitatório será remetido à Diretoria
E xecutiva do C IBiogás-E R para que, conforme o caso homologue o resultado e adjudique o objeto, ou
ainda revogue o processo de contratação.
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Nada mais a registrar em Ata, o P regoeiro O ficial agradece a presença da licitante, e declarou encerrada
a sessão às 11h30, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo
P regoeiro O ficial, E quipe de Apoio e T écnica e representante credenciado da licitante.

Márcio Augusto Medeiros

F ábio Belini

Pregoeiro Oficial

Equipe de Apoio

J uliana G aio S omer

Thiago F ernando M agrini Lopez

Equipe Técnica

Equipe Técnica

Haroldo R amirez da Nobrega

Maycon F ábio S avoldi

Equipe Técnica

3DI Engenharia Ltda
***Este documento foi assinado eletronicamente. ***
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Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 22/01/2021 às 12:10:48 (GMT -3:00)
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Assinaturas (6)
Fábio Belini (Participante)
Assinou em 22/01/2021 às 14:22:17 (GMT -3:00)

Thiago Fernando Magrini Lopez (Participante)
Assinou em 22/01/2021 às 15:07:30 (GMT -3:00)

Márcio Augusto Medeiros (Participante)
Assinou em 22/01/2021 às 12:13:14 (GMT -3:00)

Juliana Gaio Somer (Participante)

Assinou em 22/01/2021 às 12:27:17 (GMT -3:00)

Haroldo Ramirez da Nobrega (Participante)
Assinou em 22/01/2021 às 14:22:16 (GMT -3:00)

Maycon Fábio Savoldi (Participante)
Assinou em 22/01/2021 às 14:54:05 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Data e hora

Evento

22/01/2021 às 14:22:16
(GMT -3:00)

Haroldo Ramirez da Nobrega (Autenticação: e-mail
haroldo.nobrega@cibiogas.org; IP: 177.73.101.58) assinou. Autenticidade
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/01/2021 às 12:10:49
(GMT -3:00)

Márcio Augusto Medeiros solicitou as assinaturas.

22/01/2021 às 12:13:14
(GMT -3:00)

Márcio Augusto Medeiros (Autenticação: e-mail
marcio.medeiros@cibiogas.org; IP: 179.160.169.117) assinou.
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/01/2021 às 12:27:17
(GMT -3:00)

Juliana Gaio Somer (Autenticação: e-mail juliana.somer@cibiogas.org; IP:
179.106.229.243) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/01/2021 às 14:22:17
(GMT -3:00)

Fábio Belini (Autenticação: e-mail fabio.belini@cibiogas.org; IP:
177.73.100.253) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/01/2021 às 15:07:30
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

22/01/2021 às 15:07:30
(GMT -3:00)

Thiago Fernando Magrini Lopez (Autenticação: e-mail
thiago.lopez@cibiogas.org; IP: 179.106.207.36) assinou. Autenticidade
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/01/2021 às 14:54:05
(GMT -3:00)

Maycon Fábio Savoldi (Autenticação: e-mail maycon@3diengenharia.com;
IP: 189.40.70.170) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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