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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas

Secretaria Municipal de Administração - Setor de Compras e Licitações
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRONICO 010/2021/SRP NOVO

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

07/08/2021 09:20 09/08/2021 09:00 16/08/2021 13:00 19/08/2021 09:00 19/08/2021 09:01

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 MASSA ASFÁLTICA CBUQ, TIPO CONCRETO
BETUMINOSO, USINADO A QUENTE

455,14 7.500 - t Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/08/2021 NOVO EDITAL ASFALTO 2021 assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

19/08/2021 - 09:35 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRONICO 010/2021/SRP
NOVO

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PREGÃO
ELETRONICO 010/2021/SRP NOVO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/08/2021 - 09:48 Negociação aberta no processo
PREGÃO ELETRONICO 010/2021/SRP
NOVO

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo PREGÃO
ELETRONICO 010/2021/SRP NOVO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/08/2021 - 09:50 Mensagem para negociação no
processo PREGÃO ELETRONICO
010/2021/SRP NOVO

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRONICO
010/2021/SRP NOVO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/08/2021 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRONICO
010/2021/SRP NOVO

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRONICO
010/2021/SRP NOVO.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/08/2021 - 09:20 Envio de Propostas Readequadas
PREGÃO ELETRONICO 010/2021/SRP
NOVO

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2021 às 10:00.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 MASSA ASFÁLTICA
CBUQ, TIPO
CONCRETO
BETUMINOSO,
USINADO A QUENTE

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI

CBUQ MAIS BRASIL 455,00 7.500 3.412.500,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Veracidade/Requisitos de
habilitação

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Estou ciente e tenho
conhecimento de todas as informações para cumprimento das obrigações desta licitação e cumprirei com o método e prazo
de execução do objeto licitado, conforme ajustado no termo de referencia/projeto básico anexo ao edital.
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Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99)

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração que não emprega servidor
publico/parent

Declaro que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão
ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o
segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MASSA ASFÁLTICA CBUQ, TIPO CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI

26.916.786/0001-
85

19/08/2021 -
08:54:10

CBUQ MAIS BRASIL 7.500 455,14 3.413.550,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI 26.916.786/0001-85 60 dias

Lances Enviados
0001 - MASSA ASFÁLTICA CBUQ, TIPO CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 08:54:10 455,14 (proposta) 26.916.786/0001-85 - MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI

Válido

19/08/2021 - 09:23:55 455,00 26.916.786/0001-85 - MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 19/08/2021 - 16:35:39 26.916.786/0001-85 - MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI

OURO NEGRO ASSINADA (2).pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI

19/08/2021 -
08:18

Roger de Mesquita
Rnadel

- - - - DOCUMENTOS DA
PROPOSTA

MAIS BRASIL
CONSTRUTORA
EIRELI

19/08/2021 -
08:54

Roger de Mesquita
Rnadel

- - - - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

20/08/2021 - 10:30 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

19/08/2021 - 09:12:23 Pregoeiro Bom dia senhores.

19/08/2021 - 09:12:57 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

19/08/2021 - 09:17:31 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=612466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226053&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226053&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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19/08/2021 - 09:17:31 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

19/08/2021 - 09:17:31 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

19/08/2021 - 09:17:31 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

19/08/2021 - 09:21:56 Pregoeiro Analisamos a proposta e a mesma está conforme exigências do edital.

19/08/2021 - 09:23:10 Pregoeiro Iremos dar inicio a fase de lances.

19/08/2021 - 09:23:14 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

19/08/2021 - 09:33:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

19/08/2021 - 09:35:26 Sistema O item 0001 teve como arrematante MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 455,00.

19/08/2021 - 09:35:39 Pregoeiro Gostaria de saber da possibilidade de redução do seu preço para R$ 450,00?

19/08/2021 - 09:48:24 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:55 do dia 19/08/2021.

19/08/2021 - 09:48:24 Sistema Motivo: Gostaria de saber da possibilidade de redução do seu preço para R$ 450,00?

19/08/2021 - 09:50:11 F. MAIS BRASIL CONST... Negociação Item 0001: Sra Pregoeria o nosso preço apresentado já esta no limite exequivel para o
fornecimento.

19/08/2021 - 10:00:39 Pregoeiro Os documentos de habilitação serão analisados e tirado as autenticidades, então, retomaremos esta Sessão
às 16h00min do dia 18/08/2021, destinada a apresentar o resultado do julgamento da documentação.

19/08/2021 - 16:03:18 Pregoeiro Boa tarde

19/08/2021 - 16:04:21 Pregoeiro Tivemos problemas com a internet, não conseguimos ver a autenticidade de todos os documentos. Por tanto
o resultado sairá amanha as 09h.

19/08/2021 - 16:14:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 19/08/2021.

19/08/2021 - 16:14:33 Sistema Motivo: Solicito que envie nota fiscal emitida ou contrato assinado com a empresa que emitiu o atestado de
capacidade técnica, conforme solicita o edital no item 17.1.2 alinea`a.2`. Solicito que a empresa envie a via
original do documento ECF para analisarmos da melhor forma possível.

19/08/2021 - 16:15:13 Pregoeiro A empresa deverá anexar os documentos solicitados até o horario estipulado

19/08/2021 - 16:15:38 Pregoeiro A sessão está suspensa e retornar amanha as 9h00min para continuação

19/08/2021 - 16:35:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

19/08/2021 - 16:44:13 F. MAIS BRASIL CONST... Documentação Item 0001: Sra. Pregoeira não estou conseguindo anexar a ECF, tendo em vista que a
mesma possui um tamanho de arquivo com 142.685 KB. Solicito outro meio para o envio do documento.

20/08/2021 - 09:13:36 Pregoeiro Bom dia Senhores

20/08/2021 - 09:20:46 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI foi
definida pelo pregoeiro para 20/08/2021 às 10:00.

20/08/2021 - 09:21:50 Pregoeiro Em relação à proposta e documentação da empresa MAIS BRASIL, informo a todos que: O valore unitário é
compatíveis com o orçamento estimado para a contratação, não havendo sinais contrários à exequibilidade
dos preços praticados.

20/08/2021 - 09:24:17 Pregoeiro Para fins de comprovação da qualificação técnica exigida no Edital, a licitante em questão apresentou 01
atestado, emitido Privado e atendeu a diligencia enviando contrato assinado com a empresa. A licitante
apresentou todos os outros documentos solicitados na parte de habilitação tecnica.

20/08/2021 - 09:26:15 Pregoeiro Com base no exposto, entende-se que a empresa Mais Brasil cumpriu com as exigências de qualificação
técnica, qualificação fiscal e trabalhista, qualificação financeira dispostas no Edital, não havendo óbice nesse
aspecto quanto à habilitação da licitante. As diligencias foram atendidas.

20/08/2021 - 09:31:00 Pregoeiro A segunda via da ECF foi enviada pelo email licitapmpirabas@outlook.com devido o tamanho do documento.

20/08/2021 - 09:43:31 Pregoeiro Comunico a todos que a proposta e documentação de habilitação apresentadas pela empresa MAIS BRASIL
comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a
aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Favor acompanhar.

20/08/2021 - 09:47:43 Sistema O fornecedor MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

20/08/2021 - 09:55:48 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI foi
encerrado pelo pregoeiro.

20/08/2021 - 09:55:48 Sistema Motivo: O LICITANTE JA ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA

20/08/2021 - 09:56:20 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI.

20/08/2021 - 09:56:40 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2021 às 10:30.

20/08/2021 - 09:58:43 Pregoeiro Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição no Edital,
o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeira será responsável pelo
ônus decorrente da perda de negocio

20/08/2021 - 09:59:05 Pregoeiro Iremos aguardar prazo de intenção de recurso

20/08/2021 - 11:15:58 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA

Pregoeiro(a)
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ALAN RODRIGUES DE SENA

Apoio

ISABEL GREYCE DO NASCIMENTO FRANCO

Apoio
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