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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00103/2020 (SRP)

Às 13:30 horas do dia 16 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 280/2020 de 13/05/2020, 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 126, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00103/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para Locação de Caminhão Toco 4x2 para Transporte de Máquinas Pesadas na Área Rural e Urbana.. 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
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Locação de Caminhão TOCO 4x2. Características: Com potência mínima de 340cv, para uso na
prancha para transportes de máquinas pesadas, para transporte em área rural e urbana. Fabricação acima de 1990. Operador,
combustível e manutenção oferecidos pelo Município.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.805,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico
Item: 1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

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
29.515.351/0001-17 HELENA ELIAS

PRADA
Sim Sim 1 R$ 2.600,0000 R$ 2.600,0000 16/09/2020

11:35:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO VOLVO NL112 360 ANO 1995, PARA
TRANSPORTE DEMAQUINAS PESADAS NA ÁREA RURAL E URBANA

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.600,0000 29.515.351/0001-17 16/09/2020 13:30:06:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/09/2020
13:32:43 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

16/09/2020
13:42:55 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 16/09/2020
13:42:55 Item encerrado.

Recusa 17/09/2020
09:50:32

Recusa da proposta. Fornecedor: HELENA ELIAS PRADA, CNPJ/CPF: 29.515.351/0001-17, pelo melhor
lance de R$ 2.600,0000. Motivo: Pela ausência das 05 declarações exigidas no subitem 5.9.4 do edital.
Ademais, a empresa deixou de apresentar Cópia do CNPJ; cópia do cadastro municipal ou estadual de
contribuintes e; Certidão negativa de concordata e falência, ante solicitado, respectivamente, nos
subitens 6.1.3; 6.1.4 e 6.1.10

Item
cancelado
no
julgamento

17/09/2020
09:51:25

Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado, em face da única empresa participante ter sido
DESCLASSIFICADA.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem



Pregoeiro 16/09/2020
13:30:26

Prezados licitantes, bom dia.

Pregoeiro 16/09/2020
13:30:30

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 103/2020. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 16/09/2020
13:30:36

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 16/09/2020
13:30:41

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 Município de Lages.
Pregoeiro 16/09/2020

13:31:00
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 16/09/2020
13:31:56

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 16/09/2020

13:32:01
Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas

inseridas no Sistema para os itens. Dentro de instantes, iniciamos a etapa competitiva.
Aguardem.

Pregoeiro 16/09/2020
13:32:15

Srs. Fornecedores, iniciamos agora a etapa competitiva.

Pregoeiro 16/09/2020
13:32:43

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/09/2020
13:42:55

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 16/09/2020
13:42:55

O item 1 está encerrado.

Sistema 16/09/2020
13:42:56

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 16/09/2020

13:43:55
Sr. Fornecedor, iniciamos agora a etapa de julgamento da proposta. Novas comunicações

se farão no dia de amanhã, à partir das 09:00 horas da manhã.
Pregoeiro 17/09/2020

09:45:54
Srs. Fornecedores, bom dia.

Pregoeiro 17/09/2020
09:46:24

Concluímos a etapa de julgamento da proposta da empresa. Pela análise, a empresa fica
considerada DESCLASSIFICADA.

Pregoeiro 17/09/2020
09:48:10

Pela ausência das 05 declarações exigidas no subitem 5.9.4 do edital. Ademais, a
empresa deixou de apresentar Cópia do CNPJ; cópia do cadastro municipal ou estadual de

contribuintes e; Certidão negativa de concordata e falência, ante solicitado,
respectivamente, nos subitens 6.1.3; 6.1.4 e 6.1.10 do edital.

Pregoeiro 17/09/2020
09:48:41

Ante o exposto, este certame fica considerado FRACASSADO, pois a única empresa
participante não atendeu ao exigido no edital.

Pregoeiro 17/09/2020
09:49:06

Uma ata será disponibilizada no site da prefeitura, e este objeto será licitado novamente
em oportunidade futura.

Pregoeiro 17/09/2020
09:49:38

Mais uma vez, coloco-me a disposição para eventuais dúvidas que as empresas possam
ter na participação de pregões na modalidade Eletrônica.

Sistema 17/09/2020
09:51:25

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 17/09/2020
09:51:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/09/2020 às
10:12:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 17/09/2020 09:51:25 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

17/09/2020 09:51:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/09/2020 às 10:12:00.

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 10:35 horas do dia 17 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WILLIAM SCHOENARDIE 
Pregoeiro Oficial

JANAINA DEBACKER NUNES
Equipe de Apoio

JANAINA MARTINS MACHADO



Equipe de Apoio

GISELE FURTADO DORNELLES
Equipe de Apoio
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