
Pregão Eletrônico

453230.2702021 .8448 .4382 .42788

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00270/2021 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 26 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial  deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 323/2021 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 270/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00270/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coleta, transporte e destinação
final de resíduos da construção civil com fornecimento de caçamba com 5 m. 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: Serviços de alvenaria
Descrição  Complementar:  Contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  serviço  de  coleta,  transporte  e
destinação final de resíduos da construção civil com fornecimento de caçamba com 5 m³
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 283,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico

Item: 1 - Serviços de alvenaria

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

39.316.979/0001-47 SOUTHERN
MOWING
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 800 R$ 280,0000 R$ 224.000,0000 22/11/2021
10:03:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de coleta, transporte e destinaçao final de residuos da
construçao civil com fornecimento de caçamba com 5m3
Porte da empresa: ME/EPP

09.181.823/0001-35 HOSTIN
COLETAS
DE
RESIDUOS
LTDA

Sim Sim 800 R$ 283,3300 R$ 226.664,0000 25/11/2021
16:17:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos da
construçãocivil com fornecimento de caçamba com 5 m³
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 283,3300 09.181.823/0001-35 26/11/2021 08:30:00:297

R$ 280,0000 39.316.979/0001-47 26/11/2021 08:30:00:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

26/11/2021
08:32:25

Análise de propostas do item finalizada.
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Abertura 26/11/2021
08:35:00

Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

26/11/2021
08:45:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

26/11/2021
08:45:33 Reinício da etapa aberta. Justificativa: Obter melhor proposta..

Encerramento
etapa aberta

26/11/2021
08:55:34

Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento
26/11/2021
08:55:34 Item encerrado.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

26/11/2021
10:14:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 39.316.979/0001-47.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

26/11/2021
11:23:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOUTHERN MOWING
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 39.316.979/0001-47.

Aceite de proposta 26/11/2021
13:33:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 39.316.979/0001-47, pelo melhor lance de R$ 280,0000.

Inabilitação de
fornecedor

26/11/2021
13:41:20

Inabilitação de proposta. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 39.316.979/0001-47, pelo melhor lance de R$ 280,0000. Motivo: Foi
inabilitada por não atendimento ao Edital, conforme subitem 10.3, 10.6, alíneas "j,
"k", "l" e 10.7.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

26/11/2021
13:44:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSTIN COLETAS DE RESIDUOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.181.823/0001-35.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

26/11/2021
15:50:34

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HOSTIN
COLETAS DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.181.823/0001-35.

Recusa de
proposta

26/11/2021
16:02:52

Recusa da proposta. Fornecedor: HOSTIN COLETAS DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.181.823/0001-35, pelo melhor lance de R$ 283,3300. Motivo: Empresa foi
convocada pra apresentação da Proposta Adequada, na sessão pública de hoje, às
13:44h, porém não realizou o envio da mesma dentro do prazo máximo estabelecido
no subitem 8.2 do Edital, de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Cancelado no
julgamento

26/11/2021
16:14:55

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando a inabilitação da empresa
SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI, e a desclassificação da proposta comercial da
empresa HOSTIN COLETAS DE RESÍDUOS LTDA, não havendo outras empresas
participantes, o presente processo restou FRACASSADO.

Registro de
intenção de
recurso

26/11/2021
16:31:58

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 39316979000147. Motivo: solicito manifestação de recurso. pedindo
encarniçadamente para senhor pregoeiro ou pregoeira rever a decisão tomada sobre
nosso atestado de capacidade técnica que condiz o transporte de

Registro de
intenção de
recurso

26/11/2021
16:33:09

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 39316979000147. Motivo: solicito manifestação de recurso. pedindo
encarniçadamente para senhor pregoeiro ou pregoeira rever a decisão tomada sobre
nosso atestado de capacidade técnica que condiz o transporte de

Registro de
intenção de
recurso

26/11/2021
16:34:53

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 39316979000147. Motivo: solicito manifestação de recurso. pedindo
encarniçadamente para senhor pregoeiro ou pregoeira rever a decisão tomada sobre
nosso atestado de capacidade técnica que condiz o transporte de

Aceite de intenção
de recurso

26/11/2021
17:03:39

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 39316979000147. Motivo: Concede-se o prazo previsto em lei para
apresentação das razões recursais.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

39.316.979/0001-47 26/11/2021 16:34 26/11/2021 17:03 Aceito

Motivo Intenção:solicito manifestação de recurso. pedindo encarniçadamente para senhor
pregoeiro ou pregoeira rever a decisão tomada sobre nosso atestado de capacidade técnica que
condiz o transporte de resíduo entendendo que o material descartado será sempre para o mesmo
destino. senhor pregoeiro peso também de nossa empresa estar tbm anexando um contrato tbm
condizendo o transporte de resíduo da construção civil obrigado obs: temos a equipe eo
equipamento de pronta integra para atende o município

Motivo Aceite ou Recusa:Concede-se o prazo previsto em lei para apresentação das razões
recursais.
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Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 26/11/2021
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 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30.

Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 26/11/2021
08:32:54

Senhores, bom dia! Em breve, será iniciada a etapa de lances. Façam seus lances
com segurança.

Sistema 26/11/2021
08:35:00

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

Sistema 26/11/2021
08:35:00

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

Sistema 26/11/2021
08:45:01

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

Sistema 26/11/2021
08:45:33

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta..
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/11/2021
08:51:04

Senhores, podem melhorar suas propostas? Façam seus lances com segurança.

Sistema 26/11/2021
08:55:34

O item 1 está encerrado.

Sistema 26/11/2021
08:55:35

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

Pregoeiro 26/11/2021
10:13:53

Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto
10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta

para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a
contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
10:14:06

Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada,
dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve
ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens

constantes no Anexo I do Edital. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
10:14:21

A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado),
podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de
uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação,

pois os mesmos não serão considerados. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
10:14:26

Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo
com o Anexo I do edital.

Sistema 26/11/2021
10:14:32

Senhor fornecedor SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
39.316.979/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/11/2021
11:23:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
39.316.979/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 26/11/2021
11:56:37

Prezados, informo que a sessão está sendo SUSPENSA agora e será retomada
HOJE, às 13:30h.

Pregoeiro 26/11/2021
13:32:26

Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.

Pregoeiro 26/11/2021
13:39:15

Referente aos documentos de habilitação: Registra-se que a empresa SOUTHERN
MOWING SERVICOS EIRELI apresentou, nos documentos de habilitação, a Certidão

de Acervo técnico devidamente emitida pelo CREA, indicando a realização de
serviços "poda, remoção e destoca, coleta e transporte de resíduos vegetais

gerados na atividade". (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:39:29

(...) Ainda, o Atestado de Capacidade Técnica vinculado à respectiva Certidão
também indica o objeto contratual de "(...) poda, remoção e destoca, coleta e

transporte de resíduos vegetais (...)". Desta forma, os documentos apresentados
não atendem ao solicitado no subitem 10.6, alíneas "j" e "k" do Edital, (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:39:38

(...) que solicitam serviços compatíveis com o objeto da licitação, ou seja, "coleta,
transporte e destinação final de resíduos da construção civil". (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:40:26

(...) Ainda, registra-se que a Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou outro conselho

competente, com indicação dos responsáveis técnicos foi apresentada no status de
"Certidão Positiva", com a validade em 03/09/2021, vencida. Deste modo,

contrariando os subitens 10.3 e 10.7 do Edital. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:40:43

(...) Sendo assim, a empresa SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI foi inabilitada
por não atendimento ao Edital, conforme subitem 10.3, 10.6, alíneas "j, "k", "l" e

10.7.
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Pregoeiro 26/11/2021
13:43:37

Sendo assim, CONVOCO a próxima classificada, a empresa HOSTIN COLETAS DE
RESIDUOS LTDA para apresentar contraproposta, para que seja obtida melhor
proposta, inferior ao valor de lance. Por favor, apresentar a contraproposta na

proposta atualizada para que a mesma seja analisada. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:43:59

(...) Solicito a empresa HOSTIN COLETAS DE RESIDUOS LTDA enviar o anexo da
proposta comercial final, atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo

máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A
mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no (...)

Pregoeiro 26/11/2021
13:44:04

(...) Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital. (...)

Sistema 26/11/2021
13:44:12

Senhor fornecedor HOSTIN COLETAS DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.181.823/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/11/2021
15:50:34

Senhor fornecedor HOSTIN COLETAS DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.181.823/0001-35, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo

Pregoeiro.

Pregoeiro 26/11/2021
16:01:09

Registra-se que a empresa HOSTIN COLETAS DE RESÍDUOS LTDA foi convocada
pra apresentação da Proposta Adequada, na sessão pública de hoje, às 13:44h,
porém não realizou o envio da mesma dentro do prazo máximo estabelecido no

subitem 8.2 do Edital, de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. (...)

Pregoeiro 26/11/2021
16:01:28

(...) Desta forma, a proposta comercial da empresa será desclassificada por não
atender ao subitem 8.2 do Edital, e conforme estabelecido no subitem 11.9, alínea

"d".

Pregoeiro 26/11/2021
16:13:55

Considerando a inabilitação da empresa SOUTHERN MOWING SERVICOS EIRELI, e
a desclassificação da proposta comercial da empresa HOSTIN COLETAS DE

RESÍDUOS LTDA, não havendo outras empresas participantes, o presente processo
restou FRACASSADO.

Sistema 26/11/2021
16:14:55

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 26/11/2021
16:16:01

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/11/2021 às
16:46:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/11/2021
08:15:56

Abertura da
sessão pública

26/11/2021
08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

26/11/2021
08:35:00

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

26/11/2021
08:55:35 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 26/11/2021
16:14:55

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/11/2021
16:16:01

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/11/2021 às
16:46:00.

Data limite para registro de recurso: 01/12/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 06/12/2021.
Data limite para registro de decisão: 20/12/2021.

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 17:04 horas do dia
26 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DAYANE DE BORBA TORRENS
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio
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LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

Voltar
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