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PROCESSO 43/2018                                              PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 – PML 

 
ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe 
de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, que tem por 
objeto a Aquisição de uma Minicarregadeira com Acessórios, para uso na Manutenção da 
Limpeza Pública pela Secretaria de Meio Ambiente, realizado através do Portal de Compras 
Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Por problemas de inconsistência do 
sistema, o site não abriu até o horário estipulado para início do certame. Após contato via e-mail e 
telefonema com a equipe técnica da Caixa, assim que recuperado o sistema, foi necessário a 
alteração dos horários anteriormente agendados, conforme e-mails anexos. De acordo com os 
registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 04 (quatro) 
empresas: SEG CONSULTORIA LTDA, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO LTDA ME, BOB MAQUINAS LTDA e PAVIMAQUINAS COMERCIO DE 
PECAS E SERVIÇOS LTDA. Apresentaram proposta as empresas PAVIMAQUINAS, SEG e 
SOMA. Pela análise, certificou-se que as propostas atendem as exigências editalícias, sendo-as 
classificadas. No horário estipulado, iniciou-se a fase de lances, sendo que o site tornou a apresentar 
inconsistência, havendo ausência de retorno da área de T.I. da Caixa. Entretanto, visto que embora 
com o erro apresentado no horário (das 13:30 horas do dia 19/04 às 14:00 horas do dia 20/04), isto 
não impediu a competitividade conforme verificou-se pela apresentação de vários lances por todos 
os Licitantes, manteve-se a fase. Às 18 horas a sessão foi suspensa em face do horário de 
atendimento da Prefeitura, sendo reaberta às 08:00 horas do dia 20/04. Encerrada a etapa 
competitivia no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico com intervalo de tempo 
de até 30 (trinta) minutos, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio 
sistema, revelou-se a classificação do menor preço: PAVIMÁQUINAS – R$ 182.450,00. A etapa 
de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. Consigna-
se que, em face do menor preço ter sido ofertado por empresa que não se enquadra na condição de 
ME/EPP, convocou-se a empresa SEG para exercer o direito de preferência previsto na LC 123/06, 
consoante disposto no subitem 7.6 e seguintes do edital, tendo apresentado novo lance no valor de 
R$ 182.000,00. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à 
Participante, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Novamente a 
sessão foi suspensa em face do horário de expediente do Município, sendo reaberta às 08:00 horas 
do dia 23/04. Reiniciados os trabalhos, analisou-se os documentos de habilitação e a proposta 
apresentada, tendo-se certificado que a empresa apresentou os documentos em plena vigência, sem 
restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada. Concedido o 
prazo para manifestação da intenção de recursos, certificou-se que não houve manifestação nesse 
sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando o preço negociado compatível com o 
estimado, adjudica-se o item à empresa vencedora. Registra-se ainda que, conforme disposto no 
subitem 18.5 do Edital, a Empresa fica desde já intimada a encaminhar os documentos originais ou 
cópias autenticadas e a proposta comercial readequada, em até 03 (três) dias, para o Setor de 
Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 – Centro – Lages/SC, CEP: 88501-900 a/c da Pregoeira. 
Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai 
devidamente assinada. 
 

 
Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 
Gisele Furtado Dornelles 

Equipe de Apoio
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