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Pregão Eletrônico

453230.1142021 .20419 .4382 .198936864

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00114/2021

Às 08:30 horas do dia 20 de julho 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 114/2021,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00114/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Locação de
retroescavadeira 4 X 4, para atender a Unidade de Drenagem para diversos serviços no Município de Joinville. 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: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá carregadeira, com 1 (uma)
concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 91,4600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ROGERIO ANDRIOLI, pelo melhor lance de R$ 74,5000 .

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
37.912.501/0001-54 HANNA

TRANSPORTE
&TERRAPLENAGEM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 61,4000 R$ 61,4000 20/07/2021
08:23:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³. Equipamento com no
máximo 10 anos de fabricação. Marca CASE, Modelo 580N. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.400.257/0001-10 LOS BORGES
TRANSPORTES E
TERRAPLENAGEM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 82,3100 R$ 82,3100 20/07/2021
07:55:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³ | Rando RK406 2013 
Porte da empresa: ME/EPP

73.257.297/0001-49 FREITAG
LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 90,0000 R$ 90,0000 19/07/2021
17:17:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.686.119/0001-34 JC LOCACOES DE
MAQUINAS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 91,0000 R$ 91,0000 19/07/2021
15:08:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira com tipo de tração 4x4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3 m3 . Marca CASE Modelo 580N 
Porte da empresa: ME/EPP

12.781.650/0001-09 ILHA SUL
TERRAPLANAGEM
TRANSPORTE E
LOCACAO DE
MAQUINAS

Sim Sim 1 R$ 91,0000 R$ 91,0000 19/07/2021
18:21:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ocação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³. case580/M 
Porte da empresa: ME/EPP

85.097.574/0001-82 ROGERIO Sim Sim 1 R$ 91,0000 R$ 91,0000 19/07/2021
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ANDRIOLI 18:29:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, marca Randon, modelo RK406B, ano 2011,
com tipo de tração 4X4, com pá carregadeira, com1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a
1,3m³. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.443.142/0001-02 TERRAPLENAGEM
M.F. LTDA

Sim Sim 1 R$ 91,0000 R$ 91,0000 20/07/2021
08:02:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com1(uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m3. 
Porte da empresa: ME/EPP

83.862.631/0001-47 ANTONIO
ANDRIOLI

Sim Sim 1 R$ 91,0000 R$ 91,0000 20/07/2021
08:21:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, comtipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m3. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.329.008/0001-52 MX
TERRAPLENAGEM
E LOCACOES LTDA

Sim Sim 1 R$ 91,4500 R$ 91,4500 17/07/2021
15:39:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira Marca Case Modelo 580M, com tipo de
tração 4X4, com pá carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³; com
fornecimento de operador e combustível. Equipamento com máximo de 10 anos de fabricação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.032.052/0001-51 LINDOMAR
AMADO DA CUNHA

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 20/07/2021
03:00:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³ MARCA/MODELO: MR/CASE
580N OBS: Equipamento com máximo de 10 anos de fabricação 
Porte da empresa: ME/EPP

12.628.444/0001-55 L. C. DE ABREU
FILHO

Sim Sim 1 R$ 197.553,6000 R$ 197.553,6000 19/07/2021
19:45:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de retroescavadeira, com tipo de tração 4X4, com pá
carregadeira, com 1 (uma) concha cônica e 1 (uma) concha de capacidade de 1,0 a 1,3m³. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 197.553,6000 12.628.444/0001-55 20/07/2021 08:30:00:313

R$ 100,0000 08.032.052/0001-51 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,4500 27.329.008/0001-52 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,0000 12.781.650/0001-09 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,0000 83.862.631/0001-47 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,0000 85.097.574/0001-82 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,0000 09.686.119/0001-34 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 91,0000 12.443.142/0001-02 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 90,0000 73.257.297/0001-49 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 82,3100 12.400.257/0001-10 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 61,4000 37.912.501/0001-54 20/07/2021 08:30:00:313
R$ 71,0000 12.781.650/0001-09 20/07/2021 08:50:18:353
R$ 85,0000 85.097.574/0001-82 20/07/2021 08:50:19:067
R$ 78,0000 85.097.574/0001-82 20/07/2021 08:53:01:507
R$ 91,4400 27.329.008/0001-52 20/07/2021 08:53:50:713
R$ 82,2900 27.329.008/0001-52 20/07/2021 08:56:02:140
R$ 75,1000 83.862.631/0001-47 20/07/2021 08:59:31:950
R$ 75,0000 12.443.142/0001-02 20/07/2021 08:59:37:503
R$ 69,9100 27.329.008/0001-52 20/07/2021 09:01:23:367
R$ 74,5000 85.097.574/0001-82 20/07/2021 09:03:17:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

20/07/2021
08:37:57 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 20/07/2021
08:50:00 Item aberto.

Encerramento 20/07/2021
09:05:18 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

20/07/2021
09:05:18 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -

20/07/2021
09:13:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA,
CNPJ/CPF: 37.912.501/0001-54.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/07/2021
09:31:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM
LTDA, CNPJ/CPF: 37.912.501/0001-54.

Recusa de
proposta

20/07/2021
14:31:08

Recusa da proposta. Fornecedor: MX TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF:
27.329.008/0001-52, pelo melhor lance de R$ 69,9100. Motivo: Recusada por não atender as
condições de participação nos termos do subitem 3.2.2 do edital.

Recusa de
proposta

20/07/2021
14:31:19

Recusa da proposta. Fornecedor: ILHA SUL TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCACAO DE
MAQUINAS, CNPJ/CPF: 12.781.650/0001-09, pelo melhor lance de R$ 71,0000. Motivo: Recusada
por não atender as condições de participação nos termos do subitem 3.2.2 do edital.

Recusa de
proposta

02/08/2021
14:34:26

Recusa da proposta. Fornecedor: HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF:
37.912.501/0001-54, pelo melhor lance de R$ 61,4000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos
termos dispostos no subitem 11.9, alíneas “a” e “f” do presente edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/08/2021
14:37:12 Convocado para envio de anexo o fornecedor ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF: 85.097.574/0001-82.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/08/2021
14:46:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF:
85.097.574/0001-82.

Aceite de
proposta

23/08/2021
15:31:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF: 85.097.574/0001-82,
pelo melhor lance de R$ 74,5000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos
requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Habilitação de
fornecedor

23/08/2021
15:31:46

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF: 85.097.574/0001-
82, pelo melhor lance de R$ 74,5000. Motivo: Diante da documentação apresentada a empresa
atendeu aos requisitos de habilitação, constantes no instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/07/2021
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
1 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 20/07/2021

08:30:15
Senhores licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.

Pregoeiro 20/07/2021
08:30:24

Meu nome é Pércia Borges e sou a Pregoeira designada para conduzir este processo. Peço
que aguardem para a fase de análise das propostas e fiquem atentos ao horário previsto

para o início da fase de lances.
Pregoeiro 20/07/2021

08:30:29
Alguns lembretes importantes:

Pregoeiro 20/07/2021
08:30:39

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 20/07/2021
08:30:44

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 20/07/2021
08:30:49

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 20/07/2021
08:30:55

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 20/07/2021

08:31:00
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 20/07/2021

08:31:06
A Disputa de Lances, bem como o julgamento das propostas ocorrerá pelo MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR HORA/MÁQUINA TRABALHADA DO ITEM, conforme estabelecido no subitem

11.1 do Edital.
Sistema 20/07/2021

08:50:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 20/07/2021

08:50:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 20/07/2021
08:51:09

Senhores enviem seus melhores preços visando sua melhor classificação.

Sistema 20/07/2021
09:05:18

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/07/2021 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
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09:05:21 funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 20/07/2021

09:05:59
Senhores licitantes, farei uma breve análise dos documentos anexados do atual arrematante.
Peço que aguardem um instante e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.

Pregoeiro 20/07/2021
09:10:29

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Bom dia, a empresa está conectada?
Aguardo manifestação da empresa nos próximos 10 minutos.

37.912.501/0001-
54

20/07/2021
09:11:06

sim estou

Pregoeiro 20/07/2021
09:11:49

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Quanto ao valor final ofertado, em
cumprimento ao art. 38 do Decreto n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital,

questiono se há possibilidade de negociar este valor?
37.912.501/0001-

54
20/07/2021
09:12:06

Não

Pregoeiro 20/07/2021
09:12:53

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Certo.

Pregoeiro 20/07/2021
09:12:59

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Deste modo, solicito que a empresa
envie a proposta final com o valor final ofertado na fase de lances.

Pregoeiro 20/07/2021
09:13:06

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - No envio da proposta, é preciso constar
corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do edital, como

também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo
representante legal da empresa, devidamente identificado.

Pregoeiro 20/07/2021
09:13:13

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Visando dar continuidade no
andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta
dos itens negociados, 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 20/07/2021

09:13:19
Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Vou abrir o campo de anexos para que

a empresa possa enviar os arquivos.
Sistema 20/07/2021

09:13:30
Senhor fornecedor HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF:

37.912.501/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 20/07/2021

09:13:43
Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - A empresa já foi convocada para

responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.
Pregoeiro 20/07/2021

09:14:05
Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Agradeço a atenção e aguardo a

proposta ajustada, dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro 20/07/2021

09:14:36
Senhores, diante da convocação informo que retorno para continuidade deste processo hoje,

às 14:30 horas. Estejam conectados e atentos nas mensagens postadas neste chat.
Sistema 20/07/2021

09:31:20
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF:

37.912.501/0001-54, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/07/2021

14:30:17
Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade

ao presente processo.
Pregoeiro 20/07/2021

14:30:25
Inicialmente informo que as empresas MX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA e ILHA SUL
TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS, participantes deste processo,

estão impedidas de contratar com o Município de Joinville.
Pregoeiro 20/07/2021

14:30:32
Quanto à empresa MX TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA, conforme publicação no Diário

Oficial do Município de Joinville nº 1746, de 06/07/2021, a empresa está impedida de
contratar no período de 06/07/2021 até 06/01/2022. Igualmente sua sanção está

devidamente informada nos registros do SICAF.
Pregoeiro 20/07/2021

14:30:38
Deste modo, por não atender as condições de participação, conforme disposto no subitem

3.2.2 do edital, a Pregoeira decide não aceitar a participação da empresa MX
TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA no processo.

Pregoeiro 20/07/2021
14:30:45

Quanto à empresa ILHA SUL TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS,
conforme publicação no Diário Oficial do Município de Joinville nº 1689, de 13/04/2021, a

empresa está impedida de contratar no período de 13/04/2021 até 13/08/2021.
Pregoeiro 20/07/2021

14:30:52
Deste modo, por não atender as condições de participação, conforme disposto no subitem

3.2.2 do edital, a Pregoeira decide não aceitar a participação da empresa ILHA SUL
TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS no processo.

Pregoeiro 20/07/2021
14:31:42

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Boa tarde, a empresa está conectada?
Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.

37.912.501/0001-
54

20/07/2021
14:32:50

sim, estou

Pregoeiro 20/07/2021
14:33:29

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Quanto aos documentos de habilitação
a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica conforme exigido no subitem 10.6,
alínea “j” do edital. Observou-se que o documento apresentado possui, em seu cabeçalho, a

indicação do processo de “Pregão Eletrônico nº 162/2021”.
Pregoeiro 20/07/2021

14:33:40
Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Entretanto o conteúdo descrito no
documento atende as exigências do edital, sendo aceito pela Pregoeira e restando válido

para o presente processo, nos termos do subitem 21.3.1 do edital.
Pregoeiro 20/07/2021

14:33:53
Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Por atender aos requisitos de

classificação e habilitação, a Pregoeira convoca a empresa, de acordo com o subitem 12.2 do
edital, para apresentar seu equipamento para a realização da vistoria na Unidade de

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

Pregoeiro 20/07/2021
14:34:00

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - A vistoria será realizada no dia 28 de
julho de 2021 às 09:00 horas.

Pregoeiro 20/07/2021
14:34:06

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Deverá ainda, ser observado o item 12
do edital em conjunto com os Anexos I, IV e VI do edital.
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Pregoeiro 20/07/2021
14:34:57

Para HANNA TRANSPORTE &TERRAPLENAGEM LTDA - Agradeço a atenção.

37.912.501/0001-
54

20/07/2021
14:35:10

ok.

Pregoeiro 20/07/2021
14:35:11

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

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

Pregoeiro 20/07/2021
14:35:17

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

Pregoeiro 20/07/2021
14:35:24

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

Pregoeiro 20/07/2021
14:35:46

Agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa tarde.

Pregoeiro 30/07/2021
09:37:25

Comunica-se que a sessão pública eletrônica para o julgamento do processo será realizada
no dia 02 de agosto de 2021 às 10:30 horas, na plataforma do processo, no site

www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro 02/08/2021

14:33:22
Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão e estou dando

continuidade ao processo licitatório.
Pregoeiro 02/08/2021

14:33:31
Inicialmente, informo que a Ficha de Vistoria e os demais documentos que a instruem estão

disponíveis no site da Prefeitura:
https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d4d38ee97f5f1d0d3bc65d595ecf0e50.pdf

Pregoeiro 02/08/2021
14:33:42

PARA A EMPRESA HANNA TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA:

Pregoeiro 02/08/2021
14:33:48

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

Pregoeiro 02/08/2021
14:33:55

Considerando que, o equipamento apresentado para vistoria sendo Retroescavadeira 4X4,
marca Case, modelo 580M, este foi REPROVADO pelo motivo: “Equipamento apresentado
não atende o ano de fabricação, conforme exigência do termo de referência”, documentos

SEI nº 9969323 e 9969755.
Pregoeiro 02/08/2021

14:34:03
Considerando que no Anexo I – Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas dos itens e
valores máximos estimados e no Anexo VI – Termo de Referência consta das observações a

condição: “Equipamento com máximo de 10 anos de fabricação”
Pregoeiro 02/08/2021

14:34:10
Considerando que, a empresa apresentou a Nota Fiscal nº 36.809 onde no campo de

informações complementares consta que o ano de fabricação do equipamento é 2009, ou
seja, o equipamento possui 12 anos, estando em desacordo ao exigido no edital.

Pregoeiro 02/08/2021
14:34:59

Para ROGERIO ANDRIOLI - Boa tarde. A empresa está conectada? Aguardo manifestação da
empresa pelos próximos 10 minutos.

85.097.574/0001-
82

02/08/2021
14:35:23

Sim

Pregoeiro 02/08/2021
14:35:59

Para ROGERIO ANDRIOLI - Quanto ao valor final ofertado, em cumprimento ao art. 38 do
Decreto n°10.024/19, questiono se há possibilidade de ofertar uma redução deste valor?

85.097.574/0001-
82

02/08/2021
14:36:27

Não

Pregoeiro 02/08/2021
14:36:36

Para ROGERIO ANDRIOLI - Certo.

Pregoeiro 02/08/2021
14:36:44

Para ROGERIO ANDRIOLI - Para registrar, solicito que a empresa envie a proposta com o
valor ofertado na fase de lances.

Pregoeiro 02/08/2021
14:36:51

Para ROGERIO ANDRIOLI - No envio da proposta, é preciso constar corretamente a descrição
estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas

no item 08 do edital e seus anexos, devidamente assinada pelo representante legal da
empresa e com a data atualizada.

Pregoeiro 02/08/2021
14:36:56

Para ROGERIO ANDRIOLI - Para tanto, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio
da proposta ajustada, conforme subitem 8.2 do edital.

Pregoeiro 02/08/2021
14:37:01

Para ROGERIO ANDRIOLI - Vou abrir o campo de anexos para que a empresa possa enviar o
arquivo.

Sistema 02/08/2021
14:37:12

Senhor fornecedor ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF: 85.097.574/0001-82, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/08/2021
14:37:24

Para ROGERIO ANDRIOLI - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é
possível juntar um único arquivo no campo da convocação.

Pregoeiro 02/08/2021
14:37:34

Para ROGERIO ANDRIOLI - Agradeço a atenção e permaneço no aguardo da proposta, dentro
do prazo estipulado.

Pregoeiro 02/08/2021
14:39:01

Senhores, considerando a convocação, informo que retorno para continuidade deste processo
amanhã, dia 03/08/2021, às 09:30 horas.

Pregoeiro 02/08/2021
14:39:25

Nesta ocasião peço que estejam conectados e atentos nas mensagens postadas no chat.

Sistema 02/08/2021
14:46:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROGERIO ANDRIOLI, CNPJ/CPF: 85.097.574/0001-82, enviou
o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/08/2021
09:31:10

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão e estou dando
continuidade ao processo licitatório.

Pregoeiro 03/08/2021
09:31:28

Para ROGERIO ANDRIOLI - Bom dia, a empresa está conectada? Aguardo manifestação da
empresa pelos próximos 10 minutos.

Pregoeiro 03/08/2021 Para ROGERIO ANDRIOLI - Quanto aos documentos de habilitação da empresa:
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09:41:12
Pregoeiro 03/08/2021

09:41:18
Para ROGERIO ANDRIOLI - A empresa deixou de apresentar o documento exigido no subitem

10.6, alínea “b” do edital que se trata da Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
Pregoeiro 03/08/2021

09:41:23
Para ROGERIO ANDRIOLI - Cumprindo o subitem 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a

verificação da regularidade do respectivo documento diretamente no sítio oficial
correspondente, onde verificou que o documento se apresenta dentro do prazo de validade e

regularizado, sendo juntado aos autos do processo.
Pregoeiro 03/08/2021

09:41:29
Para ROGERIO ANDRIOLI - Ainda, a empresa apresentou em documento próprio os índices
financeiros conforme exigido no subitem 10.6, alínea “i” do edital. Contudo, ao realizar o

cálculo para conferência dos índices apresentados, de acordo com as fórmulas constantes no
edital, verificou-se que os resultados apresentados não estavam de acordo.

Pregoeiro 03/08/2021
09:41:35

Para ROGERIO ANDRIOLI - Deste modo, a Pregoeira realizou o cálculo com base nos
números extraídos no Balanço Patrimonial, onde os resultados obtidos foram: Liquidez

Geral= 2,57; Solvência Geral= 3,54 e Liquidez Corrente= 4,06, atendendo, portanto, as
exigências previstas no subitem 10.6, alínea “i”, do edital.

Pregoeiro 03/08/2021
09:41:42

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

Veículos – Rua Saguaçú, nº 108, Joinville – SC, nos termos do subitem 12.4 do edital.
Pregoeiro 03/08/2021

09:41:50
Para ROGERIO ANDRIOLI - A vistoria será realizada no dia 11 de agosto de 2021 às 09:00

horas.
Pregoeiro 03/08/2021

09:41:57
Para ROGERIO ANDRIOLI - Deverá ainda, ser observado o item 12 do edital em conjunto

com os Anexos I, IV e VI do edital.
Pregoeiro 03/08/2021

09:42:55
Diante da convocação da empresa para apresentar equipamento para vistoria, informo que a
sessão pública para o resultado e julgamento será marcada posteriormente e informada no

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

Pregoeiro 03/08/2021
09:43:10

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

Pregoeiro 03/08/2021
09:43:19

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

Pregoeiro 11/08/2021
11:50:11

Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo será
realizada no dia 12 de agosto de 2021 às 16:30 horas, na plataforma do processo no site

www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro 12/08/2021

16:31:29
.

Pregoeiro 12/08/2021
16:31:48

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão.

Pregoeiro 12/08/2021
16:31:56

Para ANTONIO ANDRIOLI - Boa tarde, a empresa está conectada? Aguardo manifestação da
empresa pelos próximos 05 minutos.

Pregoeiro 12/08/2021
16:37:54

Para ROGERIO ANDRIOLI - A Pregoeira convoca a empresa, de acordo com o subitem 12.2
do edital, para apresentar seu equipamento para a realização da vistoria na Unidade de

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

Pregoeiro 12/08/2021
16:38:15

Para ROGERIO ANDRIOLI - A vistoria será realizada no dia 20 de agosto de 2021 às 09:00
horas.

Pregoeiro 12/08/2021
16:38:22

Para ROGERIO ANDRIOLI - Deverá ainda, ser observado o item 12 do edital em conjunto
com os Anexos I, IV e VI do edital.

Pregoeiro 12/08/2021
16:38:58

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

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

Pregoeiro 12/08/2021
16:39:10

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

Pregoeiro 12/08/2021
16:39:19

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

Pregoeiro 20/08/2021
14:39:36

Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para julgamento da vistoria do presente
processo será realizada no dia 23 de agosto de 2021 às 15:30 horas, na plataforma do

processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro 23/08/2021

15:30:32
Boa tarde. Informo que estou presente na sessão e estou dando continuidade ao processo

licitatório.
Pregoeiro 23/08/2021

15:30:40
Inicialmente, informo que a Ficha de Vistoria e os demais documentos que a instruem estão

disponíveis no site da Prefeitura no link:
https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/21c12cfcd371add59cac92b39ea11e68.pdf

Pregoeiro 23/08/2021
15:30:48

PARA A EMPRESA ROGERIO ANDRIOLI:

Pregoeiro 23/08/2021
15:30:52

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

Pregoeiro 23/08/2021
15:30:57

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

Pregoeiro 23/08/2021
15:31:04

Considerando que, realizada a vistoria do equipamento apresentado, sendo
Retroescavadeira, marca Randon, modelo RK406B, ano de fabricação 2011.

Pregoeiro 23/08/2021
15:31:10

E, considerando o recebimento do memorando SEI Nº 0010198990/2021 - SEINFRA.UAS,
informando que este foi APROVADO.

Ata de Julgamento Comprasnet (0010218363)         SEI 21.0.098243-0 / pg. 6



23/08/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/7

Pregoeiro 23/08/2021
15:31:14

Deste modo a empresa foi classificada e habilitada, sendo declarada vencedora.

Sistema 23/08/2021
15:31:46

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 23/08/2021
15:32:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/08/2021 às 16:03:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 20/07/2021 08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

20/07/2021 08:50:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 20/07/2021 09:05:21 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/08/2021 15:31:46 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 23/08/2021 15:32:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/08/2021 às 16:03:00.

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 16:03 horas do dia 23 de agosto de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
PERCIA BLASIUS BORGES 
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 23 dias de agosto de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, a  Pregoeiroa Sra. Pércia Blasius Borges e a Sra. Renata Pereira Sartotti, membro da equipe de
apoio, ambas designadas pela Portaria nº 004/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 0010218363.

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges , Servidor(a)
Público(a), em 23/08/2021, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Renata Pereira Sartotti, Servidor(a)
Público(a), em 23/08/2021, às 16:06, 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 0010218367 e o código CRC BE2CE976.

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