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Pregão Eletrônico

453230.1102022 .5359 .4328 .4495917

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00110/2022

 
Às 08:30 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 322/2021 de 18/10/2021, 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 110/2022, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00110/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de transporte por caminhão munck e carreta para realizar movimentação de containers da Secretaria de
Cultura e Turismo. 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: Transporte rodoviário - containers
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte por caminhão munck
e carreta para realizar movimentação de containers da Secretaria de Cultura e Turismo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.333,2800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico
Item: 1 - Transporte rodoviário - containers

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
17.326.255/0001-41 UNIX LOGISTICA

E TRANSPORTES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 13.341,4400 R$ 13.341,4400 08/02/2022
19:49:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01-Prestação de serviço de transporte por carreta com12 metros de
comprimento. Unidade de medida ref. por horas. Quantidade licitada (16 horas), valor unitário R$416,92 Valor total
6.670,72 02-Prestação de serviço de transporte por caminhão Munck, unidade de medida ref. por horas.
Quantidade licitada (16 horas), valor unitário 416,92 Valor total 6.670,72. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.341,4400 17.326.255/0001-41 09/02/2022 08:30:00:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

09/02/2022
08:33:02 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 09/02/2022
08:40:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

09/02/2022
08:50:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 09/02/2022
08:50:07 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

09/02/2022
08:50:07 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

09/02/2022
08:59:21

Recusa da proposta. Fornecedor: UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF:
17.326.255/0001-41, pelo melhor lance de R$ 13.341,4400. Motivo: A proposta resta
desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea “e” do edital.

Cancelado no
julgamento

09/02/2022
08:59:45

Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não restarem propostas classificadas, dentro do valor
estimado.

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/02/2022
08:30:00

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 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 09/02/2022

08:31:17
Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:22

Meu nome é Pércia Borges e sou a Pregoeira designada para conduzir este processo.

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:25

Peço que aguardem um momento para a análise das propostas e posterior início da fase
de lances.

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:30

Alguns lembretes importantes:

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:35

Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as
especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico

www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital,
prevalecerão as constantes do Edital.

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:41

Conforme subitem 5.3 e 6.4 do edital, “Caberá/Incumbirá ao proponente acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.”

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:45

Conforme subitem 7.2 do edital, “O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus

Anexos.”
Pregoeiro 09/02/2022

08:31:51
Conforme subitem 7.3 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.”

Pregoeiro 09/02/2022
08:31:56

Conforme subitem 11.4 do edital, “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto
na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro

pretexto.”
Pregoeiro 09/02/2022

08:32:00
Conforme subitem 20.12 do edital, “A participação na presente licitação implicará na
aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a

observância dos regulamentos administrativos.”
Pregoeiro 09/02/2022

08:32:04
A Disputa de Lances, bem como o julgamento das propostas ocorrerá pelo MENOR PREÇO

GLOBAL, conforme estabelecido no preâmbulo.
Sistema 09/02/2022

08:40:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 09/02/2022

08:40:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/02/2022
08:40:25

Senhores, existem propostas com o valor acima do máximo estimado.

Pregoeiro 09/02/2022
08:40:38

Este valor pode ser melhorado.

Pregoeiro 09/02/2022
08:40:50

Enviem seus melhores lances, visando uma melhor classificação.

Pregoeiro 09/02/2022
08:41:05

Valores acima do estimado não serão convocados.

Pregoeiro 09/02/2022
08:42:14

Senhores, estou aguardando seus lances.

Pregoeiro 09/02/2022
08:45:00

Senhores, caso permaneça acima do valor estimado, a proposta restará desclassificada.

Pregoeiro 09/02/2022
08:45:09

Aguardo seus lances.

Sistema 09/02/2022
08:50:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 09/02/2022
08:50:07

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/02/2022
08:50:09

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 09/02/2022
08:50:41

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Bom dia. A empresa está conectada?

Pregoeiro 09/02/2022
08:50:58

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Aguardo manifestação pelos próximos 5
minutos.

17.326.255/0001-
41

09/02/2022
08:51:36

Sim bomdia.

Pregoeiro 09/02/2022
08:52:08

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Quanto ao valor ofertado, é possível
chegar ao valor máximo estimado no edital, qual seja R$ 7.333,28?

Pregoeiro 09/02/2022
08:55:37

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Estou aguardando manifestação da
empresa.

Pregoeiro 09/02/2022
08:57:04

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - A empresa ainda está conectada?

Pregoeiro 09/02/2022
08:57:15

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Pode se manifestar, por favor?
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17.326.255/0001-
41

09/02/2022
08:57:42

Prezado pregoeiro consigo dar desconto de 5% sobre a minha proposta, a proposta do
pregão está muito abaixo do mercado. meu lance final é de R$ 12.674,37.

Pregoeiro 09/02/2022
08:58:45

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Certo. Infelizmente o edital não me
permite aceitar propostas com valores superiores.

Pregoeiro 09/02/2022
08:58:51

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Deste modo, a proposta resta
desclassificada nos termos do subitem 11.9, alínea “e” do edital.

Pregoeiro 09/02/2022
08:59:02

Para UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Agradeço a atenção da empresa.

Sistema 09/02/2022
08:59:45

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 09/02/2022
09:00:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/02/2022 às
09:31:00.

17.326.255/0001-
41

09/02/2022
09:01:51

Por gentileza aguarde um momento por favor

17.326.255/0001-
41

09/02/2022
09:02:29

Vou falar com meu superior

17.326.255/0001-
41

09/02/2022
09:19:22

Sr Pregoeiro, agradeço a sua atenção, mas infelizmente não conseguimos chegar ao valor.
Um bom dia e boa semana.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 02/02/2022 11:31:51
Abertura da sessão

pública 09/02/2022 08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

09/02/2022 08:40:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 09/02/2022 08:50:09 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/02/2022 08:59:45 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 09/02/2022 09:00:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/02/2022 às 09:31:00.

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 09:35 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PERCIA BLASIUS BORGES 
Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 09 dias de fevereiro de 2022, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, a  Pregoeira Sra. Pércia Blasius Borges e a Sra. Priscila Schwabe da Silveira, membro da
equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 322/2021, para validar as informações constantes na Ata
de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 0011903880.

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 09/02/2022, às 09:36, 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 Priscila Schwabe da Silveira,
Servidor(a) Público(a), em 09/02/2022, às 09:38, 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 0011903884 e o código CRC 3DF3AF4A.

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