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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00062/2021

 
Às 09:00 horas do dia 05 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 004/2021 de 06/01/2021, 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 062/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviço com caminhão com carroceria de 05 metros de comprimento de área de carga, com cabine dupla, motorista e
fornecimento de combustível, tendo em vista Comunica-se que, diante do provimento ao recurso interposto pela empresa MX
Terraplenagem e Locações Ltda, a sessão pública eletrônica para continuidade do julgamento das propostas de preços e
documentos de habilitação do presente processo será realizada no dia 05 de maio de 2021, às 09:00 horas no Portal de Compras
do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230..

Item: 1
Descrição: Locação de Veículos - Leves / Pesados
Descrição Complementar: Caminhão com motorista, e fornecimento de combustível, com carroceria de 5,00 metros de
comprimento de área de carga para transporte de diversos materiais, com cabine dupla para transporte de pessoal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 78,8300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 48,5010 .

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

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 03/05/2021
14:08:16 Volta de Fase para Julgamento

Aceite de
proposta

05/05/2021
09:02:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HARDT TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF:
18.138.306/0001-74, pelo melhor lance de R$ 48,5000. Motivo: A proposta de preços foi classificada
por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Inabilitação
de fornecedor

05/05/2021
09:02:41

Inabilitação de proposta. Fornecedor: HARDT TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.138.306/0001-74,
pelo melhor lance de R$ 48,5000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender o subitem
10.6, alínea “j” do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/05/2021
09:05:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/05/2021
09:34:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 27.329.008/0001-52.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/05/2021
10:00:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/05/2021
10:07:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 27.329.008/0001-52.

Aceite de
proposta

21/05/2021
09:02:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52, pelo melhor lance de R$ 48,5010. Motivo: A proposta de preços foi classificada
por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Habilitação de
fornecedor

21/05/2021
09:02:34

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52, pelo melhor lance de R$ 48,5010. Motivo: Diante da documentação
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apresentada, bem como da vistoria realizada a empresa atendeu aos requisitos de habilitação,
constantes no instrumento convocatório.

Registro de
intenção de
recurso

21/05/2021
09:15:01

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HARDT TRANSPORTES EIRELI CNPJ/CPF:
18138306000174. Motivo: Viemos apresentar recurso em relação a vistoria do equipamento e
atestado de capacidade técnica. Em vistoria realizada o equipamento difere do licitado e o mesmo
equipamento difere do atestado de

Aceite de
intenção de
recurso

21/05/2021
09:35:34

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HARDT TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 18138306000174.
Motivo: Aceito a intenção de recurso e aguardo a formalização do mesmo, nos termos do edital.

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

18.138.306/0001-74 21/05/2021 09:15 21/05/2021 09:35 Aceito
Motivo Intenção:Viemos apresentar recurso em relação a vistoria do equipamento e atestado de
capacidade técnica. Em vistoria realizada o equipamento difere do licitado e o mesmo equipamento difere
do atestado de capacidade técnica. Não há lastro probatório e condizente com o atestado e atestado de
capacidade técnica. em momento oportuno apresentaremos das razões do recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intenção de recurso e aguardo a formalização do mesmo, nos termos
do edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/05/2021
14:08:16

Este pregão foi reagendado para 05/05/2021 09:00.

Sistema 03/05/2021
14:08:16

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 03/05/2021
14:09:05

Comunica-se que, diante do provimento ao recurso interposto pela empresa MX
Terraplenagem e Locações Ltda, a sessão pública eletrônica para continuidade do julgamento
das propostas de preços e documentos de habilitação do presente processo será realizada no

dia 05 de maio de 2021, às 09:00 horas no Portal de Compras do Governo Federal -
www.gov.br/compras/pt

Pregoeiro 05/05/2021
09:00:50

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao
presente processo.

Pregoeiro 05/05/2021
09:01:33

Para a empresa HARDT TRANSPORTES EIRELI:

Pregoeiro 05/05/2021
09:01:57

Diante dos motivos expostos no julgamento do recurso, em estrita observância aos termos
da Lei n° 8.666/93 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse
público, considerando que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não pode ser

considerado para habilitação da empresa Hardt Transportes Eireli.
Pregoeiro 05/05/2021

09:02:07
Considerando ainda, o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal, a Pregoeira decide anular a decisão que declarou a empresa Hardt Transportes Eireli

vencedora para o item 01 do presente processo licitatório.
Pregoeiro 05/05/2021

09:03:08
Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Bom dia, a empresa está conectada? Aguardo

manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
27.329.008/0001-

52
05/05/2021
09:03:30

Sim, estou!

Pregoeiro 05/05/2021
09:04:21

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°
10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual

arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro 05/05/2021

09:04:26
Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o

preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo
estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução no valor oferecido.

Pregoeiro 05/05/2021
09:04:33

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - No envio da proposta, é preciso constar
corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital,
como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada

pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro 05/05/2021

09:04:39
Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Visando dar continuidade no andamento do
processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados,

conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar
Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão.

27.329.008/0001-
52

05/05/2021
09:04:48

Este já é o nosso melhor valor.

Pregoeiro 05/05/2021
09:04:56

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Vou abrir o campo de convocação para que a
empresa possa enviar o documento.

Sistema 05/05/2021
09:05:05

Senhor fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.329.008/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 05/05/2021
09:05:17

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - A empresa já foi convocada para responder.
Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.

Pregoeiro 05/05/2021
09:05:25

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Aguardo a proposta ajustada, dentro do
prazo estipulado.
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Pregoeiro 05/05/2021
09:05:58

Senhores, diante da convocação, informo que retorno para continuidade deste processo hoje
às 1130hrs. Estejam conectados.

Sistema 05/05/2021
09:34:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 05/05/2021
10:00:43

Senhor fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.329.008/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 05/05/2021
10:07:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/05/2021
11:30:48

Senhores licitantes, informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao
processo.

Pregoeiro 05/05/2021
11:30:59

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - A empresa está conectada? Aguardo
manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.

27.329.008/0001-
52

05/05/2021
11:32:03

sim

Pregoeiro 05/05/2021
11:32:43

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Por atender aos requisitos de classificação e
habilitação, a Pregoeira convoca a empresa, de acordo com o subitem 12.2 do edital, para
apresentar seu equipamento para a realização da vistoria na Unidade de Manutenção de

Equipamentos e Veículos – Rua Saguaçú, nº 108, Joinville – SC, nos termos do subitem 12.4
do edital.

Pregoeiro 05/05/2021
11:32:49

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - A vistoria será realizada no dia 13 de maio de
2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 05/05/2021
11:32:56

Para MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - Deverá ainda, ser observado o item 12 do
edital em conjunto com os Anexos I, IV e VI do edital.

Pregoeiro 05/05/2021
11:34:17

Diante da convocação da empresa para apresentar equipamento para vistoria, informo que a
sessão pública para o resultado e julgamento será marcada posteriormente e informada no

Portal de Compras do Governo Federal, no site www.gov.br/compras/pr-br e no site da
Prefeitura Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br), no link Portal de Licitações.

Pregoeiro 05/05/2021
11:34:23

Nesta ocasião, peço que estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas
no chat.

Pregoeiro 18/05/2021
08:53:48

Comunica-se que, diante do provimento ao recurso interposto pela empresa MX
Terraplenagem e Locações Ltda, a sessão pública eletrônica para continuidade do julgamento
das propostas de preços e documentos de habilitação do presente processo será realizada no

dia 21 de maio de 2021, às 09:00 horas no Portal de Compras do Governo Federal -
www.gov.br/compras/pt

Pregoeiro 21/05/2021
09:00:17

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao
presente processo.

Pregoeiro 21/05/2021
09:00:41

Inicialmente, informo que a Ficha de Vistoria e os demais documentos que a instruem estão
disponíveis no site da Prefeitura, no link:

https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/1fd1450f122aa68604685f4211a9cde9.pdf
Pregoeiro 21/05/2021

09:00:56
Para a empresa MX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA:

Pregoeiro 21/05/2021
09:01:08

Considerando que, convocada para realizar vistoria, esta apresentou o veículo no dia e hora
marcados pela Pregoeira.

Pregoeiro 21/05/2021
09:01:23

Considerando que, o veículo apresentado para vistoria trata-se do mesmo veículo, marca e
modelo ofertado na proposta inicial da empresa.

Pregoeiro 21/05/2021
09:01:32

Considerando que, realizada a vistoria do veículo apresentado, sendo FORD Cargo, modelo
1119, ano/modelo de fabricação 2014/2015.

Pregoeiro 21/05/2021
09:01:52

E, considerando ainda o recebimento dos documentos: MEMORANDO SEI Nº 9221308/2021 -
SEINFRA.UAS e Ficha de Vistoria e Documentos - MX Terraplenagem SEI nº 9221623, onde

informa que o veículo foi APROVADO.
Pregoeiro 21/05/2021

09:02:04
Diante da proposta de preços, da documentação apresentada, bem como da vistoria

realizada a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação,
constantes no instrumento convocatório, sendo declarada vencedora.

Sistema 21/05/2021
09:02:34

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 21/05/2021
09:02:54

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/05/2021 às 09:33:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 03/05/2021
14:08:16

Comunica-se que, diante do provimento ao recurso interposto pela empresa MX Terraplenagem
e Locações Ltda, a sessão pública eletrônica para continuidade do julgamento das propostas de
preços e documentos de habilitação do presente processo será realizada no dia 05 de maio de
2021, às 09:00 horas no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br,
UASG 453230.. Reagendado para: 05/05/2021 09:00

Abertura do prazo 21/05/2021
09:02:34 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/05/2021
09:02:54 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/05/2021 às 09:33:00.
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Data limite para registro de recurso: 26/05/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 31/05/2021.
Data limite para registro de decisão: 09/06/2021.

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 09:37 horas do dia 21 de maio de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PERCIA BLASIUS BORGES 
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 21 dias de maio de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento,a  Pregoeira Sra Pércia Blasius Borges e a Sra. Renata Pereira Sartotti, membro da equipe de
apoio, ambas designadas pela Portaria nº 004/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 9287960.

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 21/05/2021, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Renata Pereira Sartotti, Servidor(a)
Público(a), em 21/05/2021, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9287972 e o código CRC 442C5030.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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