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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00245/2021

 
Às 08:30 horas do dia 26 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 005/2021 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 245/2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00245/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão hidrojato, para atender os
serviços de zeladoria pública, realizado pelas Subprefeituras, nas suas respectivas áreas de abrangência. 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
Descrição Complementar: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1
operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros,
sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de
160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3
/minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de
alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no
Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 251,0400 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: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 214,5000 .

Item: 2
Descrição: Locação de veículos - leves , pesados
Descrição Complementar: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1
operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros,
sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de
160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3
/minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de
alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no
Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 251,0400 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: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 215,4000 .

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

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
77.952.356/0002-30 KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA Não Não 1 R$ 250,0000 R$ 250,0000 17/08/2021

19:00:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.020.839/0001-80 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA Não Não 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 24/08/2021
10:26:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.628.444/0001-55 L. C. DE ABREU FILHO Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 24/08/2021
17:06:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.337.551/0001-03 SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 25/08/2021
17:54:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante
Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água
limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160
kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto –
pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta
pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado
para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½
polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao
Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. Caminhão Hidrojato
compartilhado entre SPCN e SPP 
Porte da empresa: ME/EPP

36.453.963/0001-98 FX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 25/08/2021
21:37:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante
Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água
limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160
kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto –
pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de 3&#8260;4 de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira
de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada,para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo,caixas de inspeção. Carretel auxiliar
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dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com
diâmetro de ½polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de carga e descarga com registro esfera de 4 polegadas.Painel de comando instalado
próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP.Caminhão Hidrojato
compartilhado entre SPCN e SPP. Fabricação Mínima de 8 anos. FORD 2429 
Porte da empresa: ME/EPP

08.032.052/0001-51 LINDOMAR AMADO DA CUNHA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 25/08/2021
19:50:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. Marca: Mercedes-Benz Modelo: Atego 
Porte da empresa: ME/EPP

50.400.407/0001-84 PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Não Não 1 R$ 542.246,4000 R$ 542.246,4000 25/08/2021
10:09:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPCN e SPP - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 542.246,4000 50.400.407/0001-84 26/08/2021 08:30:00:453

R$ 300,0000 08.032.052/0001-51 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 36.453.963/0001-98 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 250,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 249,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:46:29:910
R$ 250,0000 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:47:28:727
R$ 248,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:47:43:593
R$ 249,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:47:48:597
R$ 247,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:48:44:627
R$ 247,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:50:44:110
R$ 246,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:52:10:737
R$ 247,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:52:16:960
R$ 245,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:52:39:087
R$ 244,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:53:17:450
R$ 244,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:53:29:907
R$ 244,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:53:52:763
R$ 243,0000 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:54:13:750
R$ 243,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:54:17:750
R$ 242,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:54:35:543
R$ 241,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:54:56:530
R$ 240,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:55:45:090
R$ 239,9900 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:56:01:160
R$ 239,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:56:17:117
R$ 238,9900 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:56:35:863
R$ 238,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:56:43:450
R$ 226,5000 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:57:59:893
R$ 237,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:58:06:310
R$ 236,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:58:14:657
R$ 237,9800 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:58:14:777
R$ 222,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:58:34:793
R$ 251,0300 50.400.407/0001-84 26/08/2021 08:58:54:857
R$ 220,0000 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:59:09:903
R$ 219,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:59:24:310
R$ 218,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:59:39:200
R$ 218,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:59:51:760
R$ 217,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:00:05:207
R$ 217,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:00:22:130
R$ 237,9700 50.400.407/0001-84 26/08/2021 09:00:23:627
R$ 217,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:00:42:957
R$ 217,3000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:00:59:280
R$ 217,2900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:01:10:200
R$ 217,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:01:20:380
R$ 217,3100 12.628.444/0001-55 26/08/2021 09:01:26:557
R$ 216,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:01:49:847
R$ 216,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:01:58:120
R$ 215,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:02:13:360
R$ 215,8000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:02:33:010
R$ 215,7900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:03:27:360
R$ 215,6000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:03:47:680
R$ 215,5900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:04:18:670
R$ 215,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:04:28:643
R$ 215,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:04:52:353
R$ 215,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 09:05:00:947

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:13:02:650 26/08/2021 09:14:29:293 Fornecedor enviou lance R$ 214,5000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

26/08/2021
08:36:45 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 26/08/2021
08:45:00 Item aberto.
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Encerramento etapa
aberta

26/08/2021
09:13:02

Encerrada etapa aberta do item.

Desempate - Início
do desempate

26/08/2021
09:13:02 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento do
desempate

26/08/2021
09:14:29

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R$ 214,5000.

Encerramento 26/08/2021
09:14:29 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
09:48:15 Convocado para envio de anexo o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

26/08/2021
10:29:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
24.337.551/0001-03.

Aceite de proposta 20/09/2021
14:01:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, pelo
melhor lance de R$ 214,5000.

Habilitação de
fornecedor

20/09/2021
14:01:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:25:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema,
Consigo melhorar esse va

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:28:10

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema,
Consigo melhorar esse va

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:28:25

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema,
Consigo melhorar esse va

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:29:52

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema, e não
consegui dar conti

Aceite de intenção
de recurso

20/09/2021
14:34:38

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: Aguardo as
razões recursais nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

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

77.952.356/0002-30 20/09/2021 14:29 20/09/2021 14:34 Aceito
Motivo Intenção:O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um
problema, e não consegui dar continuidade, Consigo melhorar esse valor unitário R$ 200,00. Obs: fiz uma reclamação no site comprasnet com relação a isso, falei com
Sr. rodemar e Daiane.
Motivo Aceite ou Recusa:Aguardo as razões recursais nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

 
Item: 2 - Locação de veículos - leves , pesados

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
77.952.356/0002-30 KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA Não Não 1 R$ 250,0000 R$ 250,0000 17/08/2021

19:00:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.020.839/0001-80 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA Não Não 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 24/08/2021
10:26:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.628.444/0001-55 L. C. DE ABREU FILHO Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 24/08/2021
17:06:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.337.551/0001-03 SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 25/08/2021
17:54:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante
Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água
limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160
kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto –
pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta
pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado
para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½
polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao
Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. Caminhão Hidrojato
compartilhado entre SPS e SPSE 
Porte da empresa: ME/EPP

36.453.963/0001-98 FX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 25/08/2021
21:37:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante
Tanque reservatório com capacidade mínima de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água
limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160
kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20m3 /minuto –
pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de 3&#8260;4 de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira
de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada,para serviços de desobstrução em tubos de drenagem pluvial, galerias, bocas de lobo,caixas de inspeção. Carretel auxiliar
dimensionado para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com
diâmetro de ½ polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de carga e descarga com registro esfera de 4 polegadas.Painel de comando instalado
próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP.Caminhão Hidrojato
compartilhado entre SPS e SPSE. Fabricação Mínima de 8 anos. FORD 2429 
Porte da empresa: ME/EPP

10.819.024/0001-20 RIACHO TRANSPORTES LTDA Sim Sim 1 R$ 251,0400 R$ 251,0400 25/08/2021
23:18:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante
Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água
limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160
kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10 m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto –
pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta
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pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas de lobo, caixas de inspeção. Carretel auxiliar dimensionado
para armazenar o mínimo de 35 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½ polegada e máximo de 50 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ½
polegada, para uso em lavação de pistas de rolamento, passeios. Tubulação de CARGA E DESCARGA com registro esfera de 4 polegadas. Painel de comando instalado próximo ao
Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (hum) funcionário. Equipamento montado em caminhão com potência mínima de 220 HP. MARCA: M.BENZ - MODELO:
2426 EQUIPAMENTO OPERACIONAL (TANQUE): MARCA: ZNH - MODELO: 12.000 - ANO: 2019 
Porte da empresa: ME/EPP

08.032.052/0001-51 LINDOMAR AMADO DA CUNHA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 25/08/2021
19:50:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. Marca: Mercedes-Benz Modelo: Atego 
Porte da empresa: ME/EPP

50.400.407/0001-84 PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Não Não 1 R$ 542.246,4000 R$ 542.246,4000 25/08/2021
10:09:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidrojato compartilhado entre SPS e SPSE - Prestação de serviços de caminhão com equipamento combinado de vácuo e
hidrojateamento com 1 operador/motorista e 1 ajudante Tanque reservatório com capacidade miníma de 12.000 litros, sendo 6.000 litros para água limpa e 6.000 litros para
detritos, e máximo de 12.600 litros, sendo 6.600 para água limpa e 6.000 para detritos. Bomba de Alta Pressão com vazão mínima de 100 litros por minuto e máxima de 150 litros
por minuto, pressão de trabalho mínima de 160 bar ou 160 kgf/cm2.e máxima de 200 bar ou 200kgf/cm2 Bomba de vácuo de anel líquido, deslocamento de ar de no mínimo 10
m3/minuto – pressão (9,5 mca) e máximo de 20 m3 /minuto – pressão ( 9,5 mca ). Carretel Principal com mínimo de 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾
de polegada, e máximo de 200 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro de ¾ de polegada, para serviços de desobstrução em tubos de drenagens pluvial, galerias, bocas
de lobo, caixas de inspeção. Ver especificação completa no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 542.246,4000 50.400.407/0001-84 26/08/2021 08:30:00:453

R$ 300,0000 08.032.052/0001-51 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 36.453.963/0001-98 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 10.819.024/0001-20 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 251,0400 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 250,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:30:00:453
R$ 249,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:46:41:270
R$ 250,0000 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:47:42:677
R$ 248,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:47:52:853
R$ 249,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:47:55:990
R$ 247,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:48:52:790
R$ 247,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:50:49:607
R$ 246,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:52:02:137
R$ 247,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:52:21:907
R$ 245,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:52:36:017
R$ 244,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:53:25:350
R$ 244,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:53:32:827
R$ 244,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:54:03:187
R$ 243,0000 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:54:21:133
R$ 243,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:54:22:240
R$ 242,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:54:39:030
R$ 241,0000 77.952.356/0002-30 26/08/2021 08:54:58:733
R$ 240,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:55:48:860
R$ 239,9900 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:56:06:103
R$ 239,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:56:22:083
R$ 238,9900 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:56:40:223
R$ 238,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:56:47:543
R$ 226,5000 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:58:06:850
R$ 237,9800 12.628.444/0001-55 26/08/2021 08:58:10:377
R$ 236,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:58:18:907
R$ 222,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:58:39:543
R$ 251,0300 50.400.407/0001-84 26/08/2021 08:58:58:183
R$ 220,0000 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:59:02:873
R$ 219,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:59:18:743
R$ 218,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 08:59:49:873
R$ 218,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 08:59:56:287
R$ 217,9890 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:00:11:983
R$ 217,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:00:30:383
R$ 217,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:00:49:537
R$ 217,3000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:01:03:163
R$ 217,3100 12.628.444/0001-55 26/08/2021 09:01:15:120
R$ 217,2900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:01:21:743
R$ 217,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:01:29:147
R$ 240,9900 50.400.407/0001-84 26/08/2021 09:01:46:313
R$ 216,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:01:53:053
R$ 216,0000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:02:01:890
R$ 251,0000 10.819.024/0001-20 26/08/2021 09:02:16:840
R$ 215,9900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:02:19:330
R$ 215,8000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:02:36:030
R$ 215,7900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:02:50:403
R$ 215,6000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:03:13:073
R$ 215,5900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:04:00:840
R$ 215,5000 24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:04:09:270
R$ 215,4900 03.020.839/0001-80 26/08/2021 09:04:58:843

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:25:32:573 26/08/2021 09:27:00:963 Fornecedor enviou lance R$ 215,4000

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

26/08/2021
08:36:52 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 26/08/2021 Item aberto.
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08:45:01
Encerramento etapa
aberta

26/08/2021
09:25:32 Encerrada etapa aberta do item.

Desempate - Início
do desempate

26/08/2021
09:25:32 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento do
desempate

26/08/2021
09:27:00

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ:
24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R$ 215,4000.

Encerramento 26/08/2021
09:27:00 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
09:48:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

26/08/2021
10:29:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
24.337.551/0001-03.

Aceite de proposta 20/09/2021
14:01:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, pelo
melhor lance de R$ 215,4000.

Habilitação de
fornecedor

20/09/2021
14:01:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:19:41

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RIACHO TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 10819024000120. Motivo: - Instabilidade no sistema, ocasionando
prejuízo ao certame por não ser possível enviar lances no final. - Não apresentação de marca e modelo do veículo, apenas do equipamento, contrariando
as n

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:25:23

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema,
Consigo melhorar esse va

Registro de intenção
de recurso

20/09/2021
14:28:54

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: O
motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um problema,
Consigo melhorar esse va

Aceite de intenção
de recurso

20/09/2021
14:36:35

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RIACHO TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 10819024000120. Motivo: Aguardo as razões recursais referentes ao
item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

Aceite de intenção
de recurso

20/09/2021
14:36:57

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KAZAN INDUSTRIA DE ENCANAMENTO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 77952356000230. Motivo: Aguardo as
razões recursais, referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

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

77.952.356/0002-30 20/09/2021 14:28 20/09/2021 14:36 Aceito
Motivo Intenção:O motivo do meu Recurso é porque, não consegui dar lance no item, por isso queria ter a oportunidade de brigar de igual. o sistema deu um
problema, Consigo melhorar esse valor unitário R$ 200,00. Obs: fiz uma reclamação no site comprasnet com relação a isso, falei com Sr. Rudemar e Daiane.
Motivo Aceite ou Recusa:Aguardo as razões recursais, referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
10.819.024/0001-20 20/09/2021 14:19 20/09/2021 14:36 Aceito

Motivo Intenção:- Instabilidade no sistema, ocasionando prejuízo ao certame por não ser possível enviar lances no final. - Não apresentação de marca e modelo do
veículo, apenas do equipamento, contrariando as normas do edital. - Alteração da marca e modelo entre a proposta inicial e a enviada pmj após o certame,
contrariando as normas do edital. Obs: Não foi possível impor recurso no item 1 pois o sistema não abriu, porém o recurso é pra ambos os itens.
Motivo Aceite ou Recusa:Aguardo as razões recursais referentes ao item 02, nos termos do item 13.6 do edital (e subitens).

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 26/08/2021 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 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/08/2021 08:45:00 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/08/2021 08:45:00 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 26/08/2021 08:45:01 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/08/2021 08:45:10 Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro 26/08/2021 08:45:17 Teve inicio a disputa de lances, que ocorrerá pelo VALOR UNITÁRIO DA HORA/MÁQUINA TRABALHADA DO ITEM , conforme

estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro 26/08/2021 08:45:24 O valor unitário da hora/máquina trabalhada estimado no edital para o item 01 é de R$ 251,04.
Pregoeiro 26/08/2021 08:45:31 O valor unitário da hora/máquina trabalhada estimado no edital para o item 02 é de R$ 251,04.
Pregoeiro 26/08/2021 08:45:40 Atentem-se aos lances ofertados, pois estes serão de inteira responsabilidade das licitantes, nos termos dos subitens 7.3 e 7.9 do

edital:
Pregoeiro 26/08/2021 08:45:47 7.3 - 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 26/08/2021 08:45:53 7.9 - 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 26/08/2021 08:46:00 Importante ainda ressaltar que, conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e

especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.

Pregoeiro 26/08/2021 08:46:07 Aguardo lances!
Sistema 26/08/2021 09:13:02 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/08/2021 09:13:02 Sr. Fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03, em

cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1
até às 09:18:02 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 26/08/2021 09:14:29 O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de R$ 214,5000.

Sistema 26/08/2021 09:14:29 O item 1 está encerrado.
Pregoeiro 26/08/2021 09:17:43 Aos licitantes presentes. Teve uma instabilidade no sistema. Agora ele informa que o Item 02 está aguardando encerramento.
Pregoeiro 26/08/2021 09:17:52 Vamos aguardar, por gentileza.
Sistema 26/08/2021 09:25:32 O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema 26/08/2021 09:25:32 Sr. Fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03, em

cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2
até às 09:30:32 do dia 26/08/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 26/08/2021 09:27:00 O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ 24.337.551/0001-03 enviou um lance no valor de R$ 215,4000.

Sistema 26/08/2021 09:27:00 O item 2 está encerrado.
Sistema 26/08/2021 09:27:09 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 26/08/2021 09:27:35 Aos licitantes presentes, permaneçam conectados.
Pregoeiro 26/08/2021 09:43:33 Prezados licitantes, obrigada por aguardarem!
Pregoeiro 26/08/2021 09:43:51 Farei agora a convocação da proposta final da empresa arrematante em seus respectivos itens.
Pregoeiro 26/08/2021 09:44:30 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A proposta inicial da emrpesa atende aos requisitos do

Item 6 do edital.
Pregoeiro 26/08/2021 09:44:49 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Assim, 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 dos preços ofertados.
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Pregoeiro 26/08/2021 09:45:27 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços
ofertados, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro dos valores unitários máximos estimados no edital. Caso afirmativo,

já encaminhar a proposta com a redução dos valores ofertados.
Pregoeiro 26/08/2021 09:46:19 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final

atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, constando corretamente, os números dos itens e
as descrições, estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital

(marca e modelo dos equipamentos, etc.)
Pregoeiro 26/08/2021 09:46:48 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a

apresentação da proposta final, principalmente as contidas no item 8 do edital.
Pregoeiro 26/08/2021 09:46:57 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa está presente?

24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:47:07 Bom dia Senhores. Estamos no limite de nosso desconto. Vamos encaminhar a proposta atualizada conforme solicitado.
24.337.551/0001-03 26/08/2021 09:47:44 Qual nosso prazo para envio da proposta ajustada?

Pregoeiro 26/08/2021 09:48:05 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas)
horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada para os itens 01 e 02.

Sistema 26/08/2021 09:48:15 Senhor fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/08/2021 09:48:22 Senhor fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-03, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 26/08/2021 09:48:51 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Aguardo o envio da proposta final atualizada, no prazo
de 2(duas0 horas, já iniciados.

Pregoeiro 26/08/2021 09:49:32 Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo terá continuidade as 15:30 horas da presente data.
Pregoeiro 26/08/2021 09:49:41 Estejam conectados.
Sistema 26/08/2021 10:29:08 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-

03, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 26/08/2021 10:29:21 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.337.551/0001-

03, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 26/08/2021 15:30:18 Boa tarde, aos licitantes presentes.
Pregoeiro 26/08/2021 15:30:29 Conforme informado anteriormente, daremos continuidade a este processo licitatório.
Pregoeiro 26/08/2021 15:30:50 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa atendeu a convocação, apresentando a

proposta final atualizada para os itens 01 e 02.
Pregoeiro 26/08/2021 15:31:02 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Quanto a proposta de preços atualizada, por atender ao

disposto no item 08 do edital, a empresa foi classificada.
Pregoeiro 26/08/2021 15:31:14 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, por atender a

todas as exigências do item 10 do edital, a empresa foi habilitada
Pregoeiro 26/08/2021 15:31:31 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Diante do exposto e nos termos do subitem 12. 1 do

edital, a Pregoeira convoca a arrematante, conforme disposto no subitem 12.2, para apresentar seus equipamentos na Unidade de
Manutenção de Equipamentos e Veículos – rua Saguaçú, nº 108, Joinville – SC, para a realização da vistoria...

Pregoeiro 26/08/2021 15:31:48 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ...nos termos do subitem 12.3 do edital, no dia 03 de
setembro de 2021 às 09:00 horas para o item 01 e às 09:30 horas para o item 02.

24.337.551/0001-03 26/08/2021 15:31:58 Boa tarde Senhores!
Pregoeiro 26/08/2021 15:31:59 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Deverá ainda, ser observado o item 12 do edital em

conjunto com os Anexos I, IV e VI do mesmo.
Pregoeiro 26/08/2021 15:33:00 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Favor atentar-se a data e hora da vistoria, bem como

as demais disposições do edital a respeito.
24.337.551/0001-03 26/08/2021 15:33:06 Certo Senhores providenciamos a apresentação dos equipamentos conforme exigido

Pregoeiro 26/08/2021 15:33:55 A sessão de julgamento da vistoria será comunicada em, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, no link deste
processo licitatório lá no site da Prefeitura Municipal de Joinville, bem como neste chat e nos avisos do comprasnet referente a este

pregão.
Pregoeiro 26/08/2021 15:34:09 Favor atentar-se aos comunicados/avisos.
Pregoeiro 26/08/2021 15:34:22 Sem mais, encerra-se a presente sessão.
Pregoeiro 16/09/2021 11:56:46 Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade deste processo licitatório, será realizada no dia 20 de setembro de

2021 às 14:00 horas no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 453230.
Pregoeiro 20/09/2021 14:00:06 Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro 20/09/2021 14:00:10 Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Pregoeiro 20/09/2021 14:00:23 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - A empresa atendeu a convocação para vistoria.
Pregoeiro 20/09/2021 14:00:43 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Considerando que, realizada a vistoria dos veículos

apresentados pela arrematante, os mesmos atenderam aos requisitos estabelecidos no edital, sendo, portanto APROVADOS,
conforme informado pela secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº 0010365950 – SEINFRA.UAS ...

Pregoeiro 20/09/2021 14:00:54 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ...(analíse disponibilizada no site da Prefeitura Municipal
de Joinville, endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3118/secretaria/11) .

Pregoeiro 20/09/2021 14:01:01 Para SWL TECNOLOGIA EM LIMPEZA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - Deste modo, por estar classificada, habilitada e ser
aprovada na vistoria, a empresa é declarada vencedora para os itens 01 e 02 deste certame, por cumprir com todos os requisitos do

edital.
Sistema 20/09/2021 14:01:50 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 20/09/2021 14:02:04 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2021 às 14:32:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão pública 26/08/2021 08:30:00 Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de

propostas 26/08/2021 08:45:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 26/08/2021 09:27:09 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 20/09/2021 14:01:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 20/09/2021 14:02:04 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2021 às 14:32:00.

Data limite para registro de recurso: 23/09/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 28/09/2021.
Data limite para registro de decisão: 08/10/2021.

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 14:40 horas do dia 20 de setembro
de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RENATA DA SILVA ARAGAO 
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 20 dias de setembro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, a  Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e a Sra Daniela Mezalira, membro da equipe de
Apoio, ambas designadas pela  Portaria nº 277/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-
br), conforme documento anexo SEI nº 0010500688, do Pregão Eletrônico nº. 245/2021.

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 20/09/2021, às 14:50, 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 Daniela Mezalira, Servidor(a)
Público(a), em 20/09/2021, às 14:50, 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 0010500696 e o código CRC E0A88029.

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