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Pregão Eletrônico

988183.1632021 .4793 .4426 .2545344

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00163/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2021 de 04/01/2021, 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 17, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00163/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Hora Máquina de Caminhão
Munck, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passam a fazer
parte integrante deste Edital.. 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 , com motorista
Descrição Complementar: Caminhão truck com guindaste, lança, guincho e cesto. Características: Valor por
hora. Serviços com capacidade de 25.000kg. Com total mínimo 4 (quatro) lanças hidráulicas e mais 3 (três)
manuais totalizando um alcance de 22 metros. Tendo como acessórios do guindaste um guincho para 4 toneladas,
com 50 metros de cabo de aço. Incluindo manutenção, operação e combustível.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 202,2200 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Aceito para: VOLMIR PINHEIRO, pelo melhor lance de R$ 189,0000 e a quantidade de 600 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Locação de veículos - leves , pesados , com motorista

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
23.375.345/0001-25 VOLMIR

PINHEIRO
Sim Sim 600 R$ 201,0000 R$ 120.600,0000 01/10/2021

16:49:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão truck com guindaste, lança, guincho e cesto.
Características: Valor por hora. Serviços com capacidade de 25.000kg. Com total mínimo 4 (quatro) lanças
hidráulicas e mais 3 (três) manuais totalizando um alcance de 22 metros. Tendo como acessórios do
guindaste um guincho para 4 toneladas, com 50 metros de cabo de aço. Incluindo manutenção, operação e
combustível. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.996.470/0001-07 RODRIGO
CUNHA
VENTURA

Sim Sim 600 R$ 202,2200 R$ 121.332,0000 30/09/2021
15:08:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão truck com guindaste, lança, guincho e cesto.
Características: Valor por hora. Serviços com capacidade de 25.000kg. Com total mínimo 4 (quatro) lanças
hidráulicas e mais 3 (três) manuais totalizando um alcance de 22 metros. Tendo como acessórios do
guindaste um guincho para 4 toneladas, com 50 metros de cabo de aço. MARCA MERCEDEZ BENZ 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 202,2200 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:00:00:450
R$ 201,0000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:00:00:450
R$ 200,5000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:06:12:983
R$ 200,0000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:10:13:203
R$ 199,5000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:15:09:890
R$ 199,0000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:15:19:860
R$ 198,5000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:16:34:963
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R$ 197,0000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:18:25:337
R$ 196,5000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:19:44:863
R$ 195,0000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:21:29:550
R$ 194,5000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:23:03:260
R$ 192,0000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:24:41:593
R$ 191,5000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:26:16:170
R$ 189,5000 13.996.470/0001-07 04/10/2021 09:28:02:600
R$ 189,0000 23.375.345/0001-25 04/10/2021 09:29:46:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/10/2021
09:01:17 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/10/2021
09:06:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

04/10/2021
09:31:51 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 04/10/2021
09:31:51 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/10/2021
09:47:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ/CPF:
23.375.345/0001-25.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/10/2021
10:01:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ/CPF:
23.375.345/0001-25.

Aceite de
proposta

04/10/2021
10:06:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOLMIR PINHEIRO, CNPJ/CPF:
23.375.345/0001-25, pelo melhor lance de R$ 189,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/10/2021
10:08:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOLMIR PINHEIRO - CNPJ/CPF:
23.375.345/0001-25

Registro de
intenção de
recurso

04/10/2021
10:13:58

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RODRIGO CUNHA VENTURA CNPJ/CPF:
13996470000107. Motivo: Gostariamos de usufruir do direito de recurso

Recusa de
intenção de
recurso

04/10/2021
10:51:55

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: RODRIGO CUNHA VENTURA, CNPJ/CPF:
13996470000107. Motivo: Intenção de recurso rejeitada em razão da ausência de
motivação, configurado descumprimento do requisito constante do §3º, art. 44 do Decreto
10.024/2019.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

13.996.470/0001-07 04/10/2021 10:13 04/10/2021 10:51 Recusado
Motivo Intenção:Gostariamos de usufruir do direito de recurso
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso rejeitada em razão da ausência de motivação,
configurado descumprimento do requisito constante do §3º, art. 44 do Decreto 10.024/2019.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/10/2021
09:00:00

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 14:00 e 17:30.

Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 04/10/2021
09:00:43

Prezados licitantes, bom dia

Pregoeiro 04/10/2021
09:00:48

Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 163/2021.

Pregoeiro 04/10/2021
09:00:51

Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao
pregão, bem como suspensões, convocações para envio da proposta readequada,
envio de anexos e solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário.

Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem as
mensagens do chat durante todas as etapas do certame.
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Pregoeiro 04/10/2021
09:00:53

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 04/10/2021

09:00:57
O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão

apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro 04/10/2021

09:00:59
A Etapa de Lances será iniciada a partir das 09:05h.

Sistema 04/10/2021
09:05:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 04/10/2021
09:05:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto.
Mantenham-se conectados.

Sistema 04/10/2021
09:06:01

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

Sistema 04/10/2021
09:31:51

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/10/2021
09:32:49

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 04/10/2021
09:42:51

As propostas comerciais apresentadas foram consideradas classificadas.

Pregoeiro 04/10/2021
09:43:08

A seguir será realizada a negociação e envio da proposta readequada.

Pregoeiro 04/10/2021
09:43:32

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 o qual dispõe da
obrigatoriedade de negociação, estarei solicitando via CHAT desconto no item

inicialmente ganho e convocando para envio da proposta readequada.
Pregoeiro 04/10/2021

09:44:12
Para VOLMIR PINHEIRO - Bom dia, Sr. licitante, é possível reduzir o valor ofertado

para o item 1?
23.375.345/0001-

25
04/10/2021
09:45:58

Bom dia, nossa proposta continua mantido o valor ofertado

Pregoeiro 04/10/2021
09:46:58

Para VOLMIR PINHEIRO - Ok, obrigado pelo retorno. Solicito a proposta
readequada de acordo com o último lance ofertado, com prazo de envio de até 02

(duas) horas.
Sistema 04/10/2021

09:47:02
Senhor fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ/CPF: 23.375.345/0001-25, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 04/10/2021

10:01:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ/CPF: 23.375.345/0001-

25, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 04/10/2021

10:07:15
A proposta readequada foi recebida, sendo-a aceita.

Pregoeiro 04/10/2021
10:07:48

Concluída a análise dos documentos de Habilitação da proponente melhor
classificada verificou-se que atende às exigências editalícias, sendo-a considerada

Habilitada.
Pregoeiro 04/10/2021

10:07:54
A seguir será finalizada a habilitação no sistema, e em ato contínuo será aberto

prazo para manifestação de intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser
motivada conforme a legalidade.

Sistema 04/10/2021
10:08:22

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 04/10/2021

10:08:46
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/10/2021 às

10:40:00.
Pregoeiro 04/10/2021

10:09:36
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 04/10/2021
10:09:52

O prazo para manifestação de intenção de recurso permanecerá aberto até as
10:40h de hoje.

Pregoeiro 04/10/2021
10:54:01

A intenção de recurso apresentada foi rejeitada em razão da ausência de
motivação, configurado descumprimento do requisito constante do §3º, art. 44 do

Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 04/10/2021

10:54:42
Obrigado pela participação de todos. A sessão está encerrada.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

04/10/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

04/10/2021
09:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.
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Julgamento de
propostas

04/10/2021
09:32:49

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 04/10/2021
10:08:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/10/2021
10:08:46

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/10/2021 às
10:40:00.

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 10:55 horas do dia
04 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI 
Pregoeiro Oficial

WILLIAM SCHOENARDIE
Equipe de Apoio

Voltar   
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