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Pregão Eletrônico

929146.82022 .6046 .4469 .1491420

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00008/2022 (SRP)

 
Às 08:30 horas do dia 23 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 011/2021 de 06/04/2021, 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 017/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual locação de caminhão pipa, com
capacidade mínima de 8000 litros, para realização de transporte de água potável, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 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 caminhão pipa para transporte de água potável, com tanque de
capacidade mínima de 8000 litros, conforme especificações do Termo de Referencia do Edital
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 435,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 335,0000 e a
quantidade de 300 UNIDADE .

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
23.865.744/0001-74 SOLUCOES D´

AGUA LTDA
Sim Não 300 R$ 435,0000 R$ 130.500,0000 22/03/2022

17:06:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de caminhão pipa para transporte de água potável,
com tanque de capacidade mínima de 8000 litros. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.085.134/0001-40 NORTESUL
TRANSPORTES
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 300 R$ 435,0000 R$ 130.500,0000 22/03/2022
17:22:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de caminhão pipa para transporte de água potável,
com tanque de capacidade mínima de 8000 litros, conforme especificações do Termo de Referencia do Edital 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 435,0000 23.865.744/0001-74 23/03/2022 08:30:00:387
R$ 435,0000 03.085.134/0001-40 23/03/2022 08:30:00:387
R$ 385,0000 23.865.744/0001-74 23/03/2022 08:44:10:703
R$ 335,0000 03.085.134/0001-40 23/03/2022 08:45:29:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

23/03/2022
08:32:28 Item com análise de propostas finalizada.
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Abertura 23/03/2022
08:36:00

Item aberto para lances.

Encerramento 23/03/2022
08:47:30 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

23/03/2022
08:47:30 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

23/03/2022
09:22:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.085.134/0001-40, pelo melhor lance de R$ 335,0000.

Habilitação de
fornecedor

23/03/2022
09:35:32

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.085.134/0001-40, pelo melhor lance de R$ 335,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

23/03/2022
09:37:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.085.134/0001-40.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

23/03/2022
09:43:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORTESUL TRANSPORTES E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.085.134/0001-40.

Registro de
intenção de
recurso

23/03/2022
10:05:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOLUCOES D´ AGUA LTDA CNPJ/CPF:
23865744000174. Motivo: Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recurso visto que a
empresa habilitada não apresenta o CNAE de transporte e abastecimento de água.

Aceite de
intenção de
recurso

23/03/2022
10:15:55

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SOLUCOES D´ AGUA LTDA, CNPJ/CPF:
23865744000174. Motivo: Senhor Licitante, conforme disposto no Edital, nesse momento o
Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso. Assim, cabe verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer. Nesse sentido, a intenção ora apresentada, atende ao disposto no
instrumento convocatório, sendo a mesma aceita. Assim, será seguido o rito estabelecido a
partir de então, contando-se os prazos legais para os procedimentos cabíveis.

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

23.865.744/0001-74 23/03/2022 10:05 23/03/2022 10:15 Aceito
Motivo Intenção:Sr. Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recurso visto que a empresa
habilitada não apresenta o CNAE de transporte e abastecimento de água.
Motivo Aceite ou Recusa:Senhor Licitante, conforme disposto no Edital, nesse momento o
Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade
do recurso. Assim, cabe verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de
recorrer. Nesse sentido, a intenção ora apresentada, atende ao disposto no instrumento
convocatório, sendo a mesma aceita. Assim, será seguido o rito estabelecido a partir de então,
contando-se os prazos legais para os procedimentos cabíveis.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/03/2022
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 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 23/03/2022
08:32:10

SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório
referente ao Pregão Eletrônico nº. 008/2022. Em nome da Autarquia, gostaria de
agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de
instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este

Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligencias e/ou
complementações necessárias ao bom andamento do certame

Pregoeiro 23/03/2022
08:32:38

SENHORES LICITANTES: A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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.
Sistema 23/03/2022

08:35:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/03/2022

08:35:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-

se conectados.
Sistema 23/03/2022

08:36:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 23/03/2022
08:36:08

SENHORES LICITANTES: O item está aberto para lances. Ofertem seus melhores
preços! Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado primeiro.
Pregoeiro 23/03/2022

08:39:06
SENHORES LICITANTES: Ofertem lances. Não deixem para apresentar seus melhores

lances no último instante.
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Sistema 23/03/2022
08:47:30

O item 1 está encerrado.

Sistema 23/03/2022
08:47:42

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 23/03/2022
08:50:45

Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - SENHORES LICITANTES: Nas
mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta? É

possível ainda uma redução de 5 por cento no preço?
03.085.134/0001-

40
23/03/2022
08:52:21

Bom dia Sr(a) Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso menor valor.

Pregoeiro 23/03/2022
08:54:30

Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - nem mesmo mais R$ 5,00 de
desconto?

03.085.134/0001-
40

23/03/2022
08:58:10

Infelizmente não conseguimos conceder devido a já termos fornecido um grande
desconto do valor estimado e também por buscarmos pela excelência na prestação

de nossos serviços.
Pregoeiro 23/03/2022

09:00:30
Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Agradeço pelo retorno. Darei

continuidade ao certame.
Pregoeiro 23/03/2022

09:23:24
SENHORES LICITANTES: Prosseguiremos com a análise da documentação de

habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.
Pregoeiro 23/03/2022

09:27:31
Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, verifique que
vossa empresa está sediada no município do Rio de Janeiro - RJ. Nosso Termo de

Referência estipula que após o recebimento da eventual Ordem de Fornecimento, a
licitante vencedora terá o prazo de 2 (duas) horas para se apresentar na Sede do

SAAE.
Pregoeiro 23/03/2022

09:29:40
Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Apesar de já ter declarado que

concorda com os termos do Edital e seus anexos, quero frisar esse ponto, para
evitarmos qualquer problema futuro ligado a estes termos.

03.085.134/0001-
40

23/03/2022
09:32:06

Prezado, informamos que logo após a declaração de vencedor neste certame, nossa
equipe operacional estará operacionalizando essa questão para que o Serviço
autônomo de água e esgoto seja atendido da maneira que pede o Termo de

Referência.
Pregoeiro 23/03/2022

09:34:31
Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - Agradeço pelo esclarecimento.

Sistema 23/03/2022
09:35:32

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´.

Sistema 23/03/2022
09:37:18

Senhor fornecedor NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
03.085.134/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/03/2022
09:37:41

Para NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - SENHOR LICITANTE: Solicito
que encaminhe proposta final realinhada com os valores arrematantes. A proposta
deve seguir as exigências estipuladas no Edital. Sugiro que utilizem o modelo de

proposta de preço que consta no Anexo III do Edital.
Pregoeiro 23/03/2022

09:38:16
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às

10:08:00.
03.085.134/0001-

40
23/03/2022
09:41:03

Ok, peço que aguarde 10 minutos.

Sistema 23/03/2022
09:43:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.085.134/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 11/03/2022
07:59:46

Abertura da
sessão pública

23/03/2022
08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

23/03/2022
08:35:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

23/03/2022
08:47:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/03/2022
09:35:32 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/03/2022
09:38:16

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às
10:08:00.

Data limite para registro de recurso: 28/03/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 31/03/2022.
Data limite para registro de decisão: 07/04/2022.
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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 10:19 horas do dia
23 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ADALBERTO LUIZ DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio

Voltar   
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