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Pregão Eletrônico

985905.362021 .8900 .5045 .38869220652

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00036/2021

 
Às 09:00 horas do dia 19 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 08/2021 de 04/01/2021, 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 1626/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada
para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.. 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: Prestação de serviços temporários
Descrição Complementar: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de
natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.714.209,5600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.145.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Prestação de serviços temporários

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
05.021.736/0001-60 ROSTI

EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.713.185,4000 R$ 4.713.185,4000 08/07/2021
13:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.100.007/0001-06 BOSS DO BRAZIL
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.713.799,4400 R$ 4.713.799,4400 18/07/2021
22:18:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra
com dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e
planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.728.258/0001-98 SENA E OTONI
ASSESSORIA E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.714.000,0000 R$ 4.714.000,0000 14/07/2021
12:23:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP

35.235.810/0001-01 OURO VERDE
SOLUCOES
INTEGRADAS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 4.714.205,5600 R$ 4.714.205,5600 19/07/2021
08:15:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.750.463/0001-27 VICTORINO
FIGUEIREDO
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 4.714.209,5600 R$ 4.714.209,5600 15/07/2021
10:49:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP
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73.509.440/0001-42 GENERAL
CONTRACTOR
CONSTRUTORA
EIRELI

Não Não 1 R$ 4.714.209,5600 R$ 4.714.209,5600 16/07/2021
16:20:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.028.841/0001-56 DE SA
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Sim Não 1 R$ 4.714.209,5600 R$ 4.714.209,5600 16/07/2021
19:45:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.691.491/0001-52 SABRISAN RIO
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
EIRELI

Não Não 1 R$ 6.500.000,0000 R$ 6.500.000,0000 19/07/2021
08:54:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas. Conforme Termo de referência e planilhas. 
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$ 6.500.000,0000 03.691.491/0001-52 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.714.209,5600 07.028.841/0001-56 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.714.209,5600 27.750.463/0001-27 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.714.209,5600 73.509.440/0001-42 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.714.205,5600 35.235.810/0001-01 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.714.000,0000 12.728.258/0001-98 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.713.799,4400 25.100.007/0001-06 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.713.185,4000 05.021.736/0001-60 19/07/2021 09:00:02:960
R$ 4.150.000,0000 27.750.463/0001-27 19/07/2021 09:03:35:587
R$ 4.145.000,0000 35.235.810/0001-01 19/07/2021 09:04:30:943
R$ 4.300.000,0000 73.509.440/0001-42 19/07/2021 09:07:40:337
R$ 4.700.000,0000 25.100.007/0001-06 19/07/2021 09:08:28:960
R$ 4.690.000,0000 25.100.007/0001-06 19/07/2021 09:09:24:307
R$ 4.500.000,0000 25.100.007/0001-06 19/07/2021 09:11:02:010
R$ 4.367.661,9600 12.728.258/0001-98 19/07/2021 09:11:54:640
R$ 4.357.000,0000 12.728.258/0001-98 19/07/2021 09:13:32:943
R$ 4.295.000,0000 12.728.258/0001-98 19/07/2021 09:15:19:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 19/07/2021
09:00:04 Item aberto.

Encerramento 19/07/2021
09:17:20 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

19/07/2021
09:17:20 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/07/2021
13:20:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/07/2021
13:36:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OURO VERDE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/07/2021
12:32:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/07/2021
15:10:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OURO VERDE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2021
13:53:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/07/2021
14:21:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OURO VERDE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01.

Aceite de proposta 03/08/2021
13:10:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01, pelo melhor lance de R$ 4.145.000,0000.

Habilitação de fornecedor 03/08/2021
13:10:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -
CNPJ/CPF: 35.235.810/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/07/2021
09:00:03

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-
se conectados.

Sistema 19/07/2021
09:00:04

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

Pregoeiro 19/07/2021
09:02:59

Prezados licitantes, bom dia iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 19/07/2021
09:03:09

Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico.
Alguns avisos importantes:

Pregoeiro 19/07/2021
09:03:18

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 19/07/2021
09:03:24

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o

ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de São Sebastião do
Alto.

Pregoeiro 19/07/2021
09:03:30

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada

ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 19/07/2021

09:03:39
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto
Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº 1.987/2020, não é mais possível inserir
documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no

sistema COMPRASNET após solicitação pelo pregoeiro.
Pregoeiro 19/07/2021

09:03:46
E conforme Art. 43 §2º do Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº

1.987/2020, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após o
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via

sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico,
observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.

Sistema 19/07/2021
09:17:20

O item 1 está encerrado.

Sistema 19/07/2021
09:17:23

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

Pregoeiro 19/07/2021
09:19:12

“Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias e documentos de
habilitação anexados, bem como o SICAF.

Pregoeiro 19/07/2021
09:29:36

Só mais um momento.

Pregoeiro 19/07/2021
09:38:53

Para OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Em atendimento ao art. 38 do decreto nº
10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de

negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública,
estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.

Pregoeiro 19/07/2021
09:39:09

Para OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - daremos 5 minutos para negociação.

Pregoeiro 19/07/2021
09:39:19

Para OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor
final proposta?

35.235.810/0001-
01

19/07/2021
09:40:43

Infelizmente Doutor, a margem está muito apertada! não posso não!

Pregoeiro 19/07/2021
09:44:12

obrigado.

Pregoeiro 19/07/2021
09:45:29

tendo em vista a analise minuciosa dos documentos de habilitação, Nova comunicação do
Pregoeiro será feita dia 19/07/2021 às 13:30 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET,

momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentos de habilitação.
Pregoeiro 19/07/2021

13:01:38
Boa tarde. Retornamos.

Pregoeiro 19/07/2021
13:05:03

Após a analise da documentação de habilitação da empresa classificado em primeiro lugar, afim
de, complementar a documentação acostada nos autos e afim de dar maior transparência ao

procedimento, solicito os documentos a seguir:
Pregoeiro 19/07/2021

13:10:16
A empresa "OURO VERDE" deverá encaminhar: > proposta readequada juntamente com as

planilhas, cronogramas e memoriais detalhados; > certidão simplificada da junta comercial com
data a partir de 19/07/2021; > todas as alterações contratuais a partir de 04/12/2020;

Pregoeiro 19/07/2021
13:12:31

As documentações acima, deverão ser encaminhas via sistema comprasnet até o dia
23/07/2021.

Pregoeiro 19/07/2021
13:19:07

Deverá apresentar o contrato de prestação de serviço com o administrador de empresas de
forma original a comissão de licitação até o dia 23/07/2021 as 15 horas.

Pregoeiro 19/07/2021
13:20:05

Nova comunicação do pregoeiro será no dia 26/07/2021 as 13:30, ao qual informarei a analise
dos documentos.

Sistema 19/07/2021
13:20:22

Senhor fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.235.810/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 19/07/2021
13:36:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.235.810/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 23/07/2021
12:32:02

Senhor fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.235.810/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 23/07/2021
12:33:39

Após solicitação da empresa e conferencia que não foi aberto o sistema para inclusão dos
documento solicitados, fica aberto o sistema para inclusão dos documentos solicitados.

Sistema 23/07/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
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15:10:19 35.235.810/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2021

13:43:32
Boa tarde a todos, Retornamos a licitação.

Pregoeiro 26/07/2021
13:46:35

Afim de averiguar de forma mais transparente toda a documentação apresentada pela empresa
previamente vencedora, realizarei diligencia junto ao cartório de 2° oficio de Bom Jardim para

averiguar o reconhecimento de firma de documento apresentado.
Pregoeiro 26/07/2021

13:51:55
Os documentos solicitados a empresa foram encaminhados via e-mail quando deveriam ser

encaminhado via sistema, sendo assim e tendo em vista que ainda temos que esperar resposta
do cartório de 2° oficio de Bom Jardim, solicito que todos os documentos encaminhados via e-

mail sejam colocados no sistema no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro 26/07/2021

13:52:59
Nova comunicação do pregoeiro será na quinta feira dia 29/07/2021 as 13:30 horas.

Sistema 26/07/2021
13:53:11

Senhor fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.235.810/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/07/2021
14:21:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OURO VERDE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
35.235.810/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 29/07/2021
13:41:07

Boa tarde, tendo em vista que foi solicitado informações ao cartório de segundo oficio de bom
jardim e até o momento não foi respondido, nova comunicação será dia 02/08/2021 as 13

horas.
Pregoeiro 02/08/2021

13:05:22
Tendo em vista que o cartório respondeu a demanda de diligencia e que estamos terminando
de analisar os documentos acostados, nova cominicação será feita amanha dia 03/08/2021 as

13 horas.
Pregoeiro 03/08/2021

13:02:59
Boa tarde. Retornamos com o certame.

Pregoeiro 03/08/2021
13:04:01

Após diligencia para verificar quando a documentação apresentada pela empresa previamente
vencedora, passaremos a informar.

Pregoeiro 03/08/2021
13:05:39

Quanto a alteração contratual, foi devidamente esclarecido que a alteração vigente é a que foi
apresentada.

Pregoeiro 03/08/2021
13:06:38

Quanto ao contrato de prestação de serviços com o administrador, foi esclarecido e dado
veracidade pelo cartório de segundo oficio de bom jardim.

Pregoeiro 03/08/2021
13:08:43

Desta maneira entendemos que a empresa atendeu ao exigido em edital.

Pregoeiro 03/08/2021
13:10:09

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da
proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que

a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 03/08/2021

13:10:33
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório,
cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes,

principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos
certames.

Sistema 03/08/2021
13:10:53

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 03/08/2021
13:11:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2021 às 13:45:00.

Pregoeiro 03/08/2021
13:12:00

O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS
13:45 HORAS de hoje – dia 03/08/2021.

Pregoeiro 03/08/2021
13:12:07

A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a

Licitante declarada vencedora.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 19/07/2021 09:00:03 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 19/07/2021 09:17:23 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 03/08/2021 13:10:53 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 03/08/2021 13:11:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2021 às 13:45:00.

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 13:54 horas do dia 03 de agosto de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VICTOR BARROS MARTINS 
Pregoeiro Oficial

FRANCIELLE JARDIM PERDOMO
Equipe de Apoio
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