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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

453230.842021 .29649 .4441 .1462860

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00084/2021 (SRP)

Às 16:00 horas do dia 08 de setembro 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
084/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00084/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Aquisição de forro de PVC e acessórios destinados às manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela
Secretaria de Educação de Joinville., tendo em vista Considerando a anulação da homologação bem como do julgamento
da empresa K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI para o item 03, devidamente publicada
no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Oficial da União por não apresentar
habilitação regular..

Item: 3
Descrição: Pvc - forro , revestimento
Descrição Complementar: Forro de PVC, geminado (duplo), frisado. Com 8mm (espessura). Encaixe macho e fêmea.
Cor branco. Cota 75%.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.500 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,4100 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: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA, pelo melhor lance de R$ 25,2000 e com valor
negociado a R$ 24,3500 e a quantidade de 7.500 Metro quadrado .

Histórico
Item: 3 - Pvc - forro , revestimento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 03/09/2021
15:28:12 Volta de Fase para Julgamento

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/09/2021
16:05:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF:
40.713.112/0001-04.

Aceite de
proposta

08/09/2021
16:07:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 85.388.601/0001-76, pelo melhor lance de R$ 24,6700. Motivo:
A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Inabilitação
de fornecedor

08/09/2021
16:07:36

Inabilitação de proposta. Fornecedor: K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 85.388.601/0001-76, pelo melhor lance de R$ 24,6700. Motivo: A empresa foi
inabilitada nos termos do subitem 10.6, alíneas “h” e “i” do edital.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
09:07:05

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RANCHO DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ/CPF: 40.713.112/0001-04.

Recusa de
proposta

09/09/2021
11:01:15

Recusa da proposta. Fornecedor: RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 40.713.112/0001-04,
pelo melhor lance de R$ 24,6800. Motivo: Convocada a empresa, findo prazo estipulado pela
Pregoeira, esta não atendeu a convocação restando desclassificada nos termos do subitem 11.3.1
do edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
11:10:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LIMITADA, CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/09/2021
11:28:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOGO-FILHOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LIMITADA, CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61.
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Aceite de
proposta

10/09/2021
14:32:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA,
CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61, pelo melhor lance de R$ 25,2000.

Negociação
de valor

10/09/2021
14:33:01

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LIMITADA, CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61, pelo melhor lance de R$ 25,2000 e com valor
negociado a R$ 24,3500. Motivo: Valor de ajuste de cotas.

Habilitação de
fornecedor

10/09/2021
14:33:33

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LIMITADA, CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61, pelo melhor lance de R$ 25,2000 e com valor
negociado a R$ 24,3500. Motivo: Diante da documentação apresentada, a empresa atendeu aos
requisitos de habilitação, constantes no instrumento convocatório.

Registro de
intenção de
recurso

10/09/2021
14:46:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI CNPJ/CPF: 85388601000176. Motivo: K & P CONSTRUTORA EIRELI, irá
recorrer da decisão, disponibilizada em 02/09/2021, que anulou a homologação do item 3 do
presente certame, por entender que o princípi

Aceite de
intenção de
recurso

10/09/2021
15:06:43

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 85388601000176. Motivo: Aceito a manifestação 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

85.388.601/0001-76 10/09/2021 14:46 10/09/2021 15:06 Aceito
Motivo Intenção:K & P CONSTRUTORA EIRELI, irá recorrer da decisão, disponibilizada em 02/09/2021,
que anulou a homologação do item 3 do presente certame, por entender que o princípio do interesse
público, de maior vantajosidade foram violados, bem como, houve excesso de rigor na decisão, como
ficará demonstrado nas razões de recurso. Da mesma forma, irá recorrer da decisão que declarou o novo
vencedor do item 3 do certame, por entender que, a decisão que anulou a homologação desta
proponente, deve ser revista.
Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a manifestação de recurso e aguardo a formalização do mesmo, nos
termos do edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/09/2021
15:28:12

Este pregão foi reagendado para 08/09/2021 16:00.

Sistema 03/09/2021
15:28:12

Sr(s) fornecedor(es), o item 3 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 03/09/2021
15:28:48

Comunica-se que, quanto ao item 03 do presente processo, diante da anulação da
homologação e do julgamento, a sessão pública eletrônica para continuidade do referido item,

será realizada no dia 08 de setembro de 2021, às 16:00 horas no Portal de Compras do
Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Pregoeiro 08/09/2021
16:00:18

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao
processo.

Pregoeiro 08/09/2021
16:00:30

Considerando a anulação da homologação bem como do julgamento para o item 03 da empresa
K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, devidamente publicada no
Diário Oficial do Município (documento SEI nº 0010293729) Diário Oficial do Estado de Santa

Catarina (documento SEI nº 0010331322), e Diário Oficial da União (documento SEI nº
0010331304).

Pregoeiro 08/09/2021
16:00:38

Informa-se que a Ata de Deliberação está disponível aos interessados no link:

Pregoeiro 08/09/2021
16:00:45

https://wwwold.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/0979608d09fff356988cacbce5cde443.pdf

Pregoeiro 08/09/2021
16:00:52

Considerando o disposto no subitem 19.3 do edital: "Se o vencedor não apresentar situação de
habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o

contrato, poderá ser convocado outro proponente.
Pregoeiro 08/09/2021

16:01:00
Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta,

procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital
que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o

proponente para que seja obtido melhor preço."
Pregoeiro 08/09/2021

16:01:10
Diante do exposto, procederemos com a continuidade do processo licitatório analisando a

proposta subsequente na ordem de classificação.
Pregoeiro 08/09/2021

16:01:22
Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Boa tarde, a empresa está conectada? Aguardo

manifestação da empresa pelos próximos 05 minutos.
40.713.112/0001-

04
08/09/2021
16:02:38

Boa tarde

Pregoeiro 08/09/2021
16:03:31

Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Quanto ao item 03:

Pregoeiro 08/09/2021
16:03:39

Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n° 10.024/19 e
atendimento ao subitem 11.3 do edital, quanto ao valor final ofertado, questiono, é possível

negociar melhor valor?
40.713.112/0001-

04
08/09/2021
16:04:04

essa seria nossa melhor oferta
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Pregoeiro 08/09/2021
16:04:57

Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Certo.

Pregoeiro 08/09/2021
16:05:05

Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Deste modo, solicito que a empresa envie a proposta
ajustada de acordo com o valor ofertado na fase de lances.

Pregoeiro 08/09/2021
16:05:16

Para RANCHO DISTRIBUIDORA 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 08/09/2021

16:05:22
Para RANCHO DISTRIBUIDORA 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.
Pregoeiro 08/09/2021

16:05:29
Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Vou abrir o campo de anexos para que a empresa possa

enviar o documento.
Sistema 08/09/2021

16:05:45
Senhor fornecedor RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 40.713.112/0001-04, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 08/09/2021

16:06:04
Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando

que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.
Pregoeiro 08/09/2021

16:06:18
Para RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - Agradeço a atenção e aguardo a proposta ajustada,

dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro 08/09/2021

16:07:04
Senhores, vou formalizar as decisões do item 3 no que tange ao sistema.

Pregoeiro 08/09/2021
16:08:33

Senhores, diante da convocação, informo que retorno para continuidade deste processo
amanhã, dia 09/09/2021, às 11:00 horas.

Pregoeiro 08/09/2021
16:08:41

Nesta ocasião, peço que estejam conectados e atentos nas mensagens postadas neste chat.

Pregoeiro 08/09/2021
16:08:47

Oportunamente, informo a todos os licitantes que, o acompanhamento deste processo
licitatório é de inteira responsabilidade dos participantes.

Pregoeiro 08/09/2021
16:09:17

Sem mais, encerro esta sessão.

Sistema 09/09/2021
09:07:05

Senhor fornecedor RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 40.713.112/0001-04, o prazo
para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 09/09/2021
11:00:37

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

Pregoeiro 09/09/2021
11:00:48

Para a empresa RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA:

Pregoeiro 09/09/2021
11:00:55

Convocada a empresa, findo prazo estipulado pela Pregoeira, esta não atendeu a convocação.

Pregoeiro 09/09/2021
11:01:34

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Bom dia, a empresa está
conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 05 minutos.

79.515.565/0001-
61

09/09/2021
11:05:51

Bom dia, estamos

Pregoeiro 09/09/2021
11:06:33

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Quanto ao item 03:

Pregoeiro 09/09/2021
11:06:39

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Em cumprimento ao art. 38 do
Decreto n° 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, quanto ao valor final ofertado,

questiono, é possível negociar melhor valor?
79.515.565/0001-

61
09/09/2021
11:09:09

Infelizmente não conseguimos baixar o valor, Sr. Pregoeira

Pregoeiro 09/09/2021
11:09:33

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Certo.

Pregoeiro 09/09/2021
11:09:39

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Deste modo, solicito que a
empresa envie a proposta ajustada de acordo com o valor ofertado na fase de lances.

Pregoeiro 09/09/2021
11:09:47

Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - No envio da proposta, é preciso
constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecida 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 09/09/2021

11:09:53
Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - 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.
Pregoeiro 09/09/2021

11:09:59
Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Vou abrir o campo de anexos

para que a empresa possa enviar o documento.
Sistema 09/09/2021

11:10:12
Senhor fornecedor BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA, CNPJ/CPF:

79.515.565/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 09/09/2021

11:10:25
Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - A empresa já foi convocada para

responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.
Pregoeiro 09/09/2021

11:10:30
Para BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA - Agradeço a atenção e aguardo a

proposta ajustada, dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro 09/09/2021

11:11:14
Senhores, diante da convocação, informo que retorno para continuidade deste processo

amanhã, dia 10/09/2021, às 14:30 horas.
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Pregoeiro 09/09/2021
11:11:24

Nesta ocasião, peço que estejam conectados e atentos nas mensagens postadas neste chat.

Pregoeiro 09/09/2021
11:11:33

Oportunamente, informo a todos os licitantes que, o acompanhamento deste processo
licitatório é de inteira responsabilidade dos participantes.

Pregoeiro 09/09/2021
11:12:45

Em tempo, quero alertar a empresa BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA
quanto aos itens de cota.

Pregoeiro 09/09/2021
11:13:13

Observar o ajuste dos valores ofertados aos itens de cota conforme subitem 11.17 do edital
que diz: “No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3° do art. 8° do Decreto n°
8.538/15.”

Pregoeiro 09/09/2021
11:14:35

Deste modo, considerando que o valor arrematado para o item 04 foi de R$ 24,35 o valor do
item 03 deve ser o mesmo do item 04, que foi o menor valor ofertado para o mesmo item pela

mesma empresa.
Pregoeiro 09/09/2021

11:14:47
Sem mais, encerro a sessão.

Sistema 09/09/2021
11:28:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA,
CNPJ/CPF: 79.515.565/0001-61, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 10/09/2021
14:30:56

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao
processo.

Pregoeiro 10/09/2021
14:31:10

Para a empresa BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA:

Pregoeiro 10/09/2021
14:31:24

Quanto ao item 03:

Pregoeiro 10/09/2021
14:31:31

Considerando que o edital regra em seu subitem “11.17 - No caso da mesma empresa vencer a
cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de

acordo com o §3° do art. 8° do Decreto n° 8.538/15.”
Pregoeiro 10/09/2021

14:31:37
Considerando que a empresa foi declarada vencedora do item 04 que se trata do item de cota

relacionado ao item em julgamento, qual seja, item 03.
Pregoeiro 10/09/2021

14:31:43
Deste modo, a empresa procedeu o ajuste do valor para o item 03 visando atender ao disposto

no instrumento convocatório.
Sistema 10/09/2021

14:33:33
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 10/09/2021

14:33:45
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/09/2021 às 15:04:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 03/09/2021
15:28:12

Considerando a anulação da homologação bem como do julgamento da empresa K&P
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI para o item 03, devidamente
publicada no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário
Oficial da União por não apresentar habilitação regular.. Reagendado para: 08/09/2021 16:00

Abertura do prazo 10/09/2021
14:33:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/09/2021
14:33:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/09/2021 às 15:04:00.

Data limite para registro de recurso: 15/09/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 20/09/2021.
Data limite para registro de decisão: 04/10/2021.

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 15:09 horas do dia 10 de setembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PERCIA BLASIUS BORGES 
Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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Voltar   
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 10 dias de setembro de 2021, 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 277/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 0010403360.

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 10/09/2021, às 15:14, 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 10/09/2021, às 15:20, 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 0010403367 e o código CRC D20AB952.

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

21.0.062934-9
0010403367v2
0010403367v2
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