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Pregão Eletrônico

985905.152022 .5190 .4141 .940851290

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00015/2022

 
Às 10:00 horas do dia 07 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 02/2022 de 03/01/2022, 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
476/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Aquisição de trailes - tipo castramovel (conforme especificado no termo de referencia) para atender as necessidades da
secretaria municipal de meio ambiente de são sebastião do alto, através da utillização dos recursos financeiros
disponibilizados pelo convenio nº 915346/2021. 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: Reboque ( trailer )
Descrição Complementar: UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE – CASTRAMOVEL
(Conforme termo de referência)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 198.666,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 198.350,0000 .

Histórico
Item: 1 - Reboque ( trailer )

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
34.156.855/0001-28 EURO

IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 198.665,0000 R$ 198.665,0000 07/04/2022
08:36:45

Marca: PRÓPRIA LICITANTE 
Fabricante: PRÓPRIO LICITANTE 
Modelo / Versão: PRÓPRIO LICITANTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO
PORTE – CASTRAMOVEL (ATENDEREMOS TUDO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E
DEMAIS ANEXOS). 
Porte da empresa: ME/EPP

35.157.698/0001-38 MWD
NEGOCIOS &
SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 198.666,6700 R$ 198.666,6700 04/04/2022
10:36:55

Marca: Carretas Russo 
Fabricante: P.C.S. Damasceno & CIA LTDA 
Modelo / Versão: TR 202 2E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTÉRISTICAS DO VEÍCULO – TRAILER Trailer – 0 km - Ano
fabricação 2022 - DIMENSIONAMENTO: Comprimento total máximo do trailer: 8.50 MT - Comprimento total
mínimo do trailer: 8.00 MT - Comprimento máximo da carroceria: 6.50 MT - Comprimento mínimo da carroceria:
6.00 MT - Largura minima da carroceria: 2.45 MT - Largura máxima da carroceria: 2.50 MT - Altura interna
mínima: 2.00 MT - Altura máximo externa: 3.00 MT - 02 (Dois) eixos aro 14” - 01 (Um) Conjunto de roda e pneus
para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de transito; CHASSI E ESTRUTURAS
LATERAIS: Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis ‘U’ 100 X 40 X 3 mm,
reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x3, lança fabricada em perfil ‘U’ 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16); Perfis
estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo ‘cartola’,
dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço
carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais
(Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto. - Não será admitida união da
estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por
solda MIG. SUSPENÇÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: - Sistema de feixes de molas com 6 laminas SAE5160, espessura
de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 HCR, olhal de 21 mm. - Dois eixos
com rodas 14 polegadas e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R 14
polegadas. - Com estepe FREIO: - Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento
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com sistema de desligamento manual para manobras de ré. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: -
Revestimento externo do trailer será em chapas perfilados de alumínio liga 3105 H 26 (corrugadas para maior
rigidez ao alumínio) chapas de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira,
fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente. - O teto será de chapa de
alumínio lisa liga 3105 H 26 - Pintura externa das partes metálicas na cor branca; - Não será admitido fixação do
revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que impreterivelmente por
selante a base de poliuretano livre de solvente REVESTIMENTO INTERNO: - O revestimento interno será em chapas
de alumínio lisa, liga 3105 H 26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos
perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico. -
Assoalho: Assoalho em compensando naval de 15 mm, com tratamento anti mofo e anti bactéria revestido por
manta vinílica anti mofo tipo decorflex LG hospitalar 2.0 mm antibactericida e anticontaminação atendendo as
normas RDC50. - Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o
processo de fixação tem que impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente PORTAS E
JANELAS: - 02 Portas (Entrada e saída para evitar contaminação cruzada), ambas do lado direito do trailer, 01 na
traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave. - 03 Janelas em
vidro e alumínio com fechamento automático; - 03 Portas internas sanfonadas interligando os 04 ambientes.
SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): - O veiculo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas),
para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel; Patolas estas acionadas por manivela. COBERTURA EXTERNA
(TOLDO): - Cobertura toldo retrátil (semiautomático) de no mínimo 3.00 x 2.00 metros, confeccionado em lona
trançada do tipo ‘‘Durasol®’’ de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de
acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático.
ADESIVAGEM: - A Adesivagem da Unidade Móvel será de responsabilidade da CONTRATADA. A arte da Adesivagem
será de responsabilidade da CONTRATANTE, porém a CONTRATADA deverá solicitar no momento oportuno.
COMPOSIÇÃO DAS SALAS DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER: Sala de tricotomia: - 01 (Um) Aparelho de
ar condicionado do tipo Split de no mínimo de 9.000 Btus - 01 (Uma) Balança digital veterinária, plataforma
grande em aço inox; - 01 (Uma) Mesa/maca de atendimento fabricada em aço inoxidável com vincos, furo para
escoamento, com balde em alumínio, pés esmaltados e suporte de soro acoplado; Demais especificações conforme
edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 198.666,6700 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:00:01:120
R$ 198.665,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:00:01:120
R$ 198.600,0000 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:15:38:400
R$ 198.550,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:16:19:550
R$ 198.520,0000 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:17:47:943
R$ 198.500,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:18:05:930
R$ 198.450,0000 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:22:31:533
R$ 198.430,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:23:00:740
R$ 198.410,0000 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:23:37:143
R$ 198.390,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:23:59:137
R$ 198.370,0000 35.157.698/0001-38 07/04/2022 10:24:55:310
R$ 198.350,0000 34.156.855/0001-28 07/04/2022 10:25:08:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 07/04/2022
10:00:02 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

07/04/2022
10:10:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta 07/04/2022
10:13:39 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: proposta mais vantajosa.

Encerramento 07/04/2022
10:27:09 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
10:27:09 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
10:53:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

07/04/2022
10:55:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EURO IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
11:17:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

07/04/2022
11:19:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EURO IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28.

Aceite de proposta 11/04/2022
10:44:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28, pelo melhor lance de R$ 198.350,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/04/2022
10:45:25

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
LTDA - CNPJ/CPF: 34.156.855/0001-28

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

Sistema 07/04/2022
10:00:01

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 07/04/2022

10:00:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
10:10:03

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

Sistema 07/04/2022
10:13:39

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

Sistema 07/04/2022
10:27:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
10:27:38

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

Pregoeiro 07/04/2022
10:29:13

Prezados licitantes, bom dia

Pregoeiro 07/04/2022
10:29:39

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

Pregoeiro 07/04/2022
10:37:06

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 07/04/2022

10:38:33
Para EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - - Sr. licitante, é possível redução no

valor final proposta? darei 5 minutos para manifestação, caso não haja nenhuma
manifestação, entenderei como recusa.

34.156.855/0001-
28

07/04/2022
10:40:39

Prezado Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir ainda mais
nosso valor, devido aos constantes aumentos das matérias primas e equipamentos para

fabricação do objeto da licitação. Agradecemos a compreensão.
Pregoeiro 07/04/2022

10:45:04
Para EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - Ok, obrigada pelo retorno

Pregoeiro 07/04/2022
10:45:59

Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o
prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens

ganhos
Pregoeiro 07/04/2022

10:48:22
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas antes do termino do prazo, através do e-mail

licitação@ssalto.rj.gov.br
Pregoeiro 07/04/2022

10:53:33
Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 11/04/2022 às 10:00 horas, no chat da

Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das
propostas

Sistema 07/04/2022
10:53:48

Senhor fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.156.855/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 07/04/2022
10:55:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.156.855/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 07/04/2022
11:17:49

Senhor fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.156.855/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 07/04/2022
11:19:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.156.855/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/04/2022
10:03:49

bom dia

Pregoeiro 11/04/2022
10:42:01

Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa comprova o
atendimento das exigências fixadas no Edital

Sistema 11/04/2022
10:45:25

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 11/04/2022
10:46:18

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 11/04/2022

10:46:27
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

Pregoeiro 11/04/2022
10:46:37

Portanto, agora será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será
aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme

a legalidade
Pregoeiro 11/04/2022

10:46:43
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

POR 30 MINUTOS.
Pregoeiro 11/04/2022

10:46:55
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer,

importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o
objeto a Licitante declarada vencedora.
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Pregoeiro 11/04/2022
10:47:11

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/04/2022 às
11:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/04/2022
10:55:53

Abertura da sessão
pública

07/04/2022
10:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

07/04/2022
10:27:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 11/04/2022
10:45:25 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/04/2022
10:47:11

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/04/2022 às
11:20:00.

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 12:15 horas do dia 11 de abril de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANCIELLE JARDIM PERDOMO 
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio

Voltar   
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