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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00056/2021

Às 14:00 horas do dia 24 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 19330/2021 de 01/02/2021, 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  1621/2021,  para  realizar  os  procedimentos  relativos  ao  Pregão nº  00056/2021.  Modo de  disputa:
Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caçamba sem tampa
para  coleta  de  resíduos  sólidos  e  posterior  descarte  em  local  apropriado,  conforme  condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas neste instrumento.. 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 Bens Móveis
Descrição  Complementar:  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  locação  de
caçamba sem tampa para coleta de resíduos sólidos e posterior descarte em local apropriado, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas em edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 78 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 23.400,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico

Item: 1 - Locação Bens Móveis

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

02.493.473/0001-01 AKAI-
LOCADORA
DE
CACAMBAS
LTDA

Sim Sim 78 R$ 450,0000 R$ 35.100,0000 24/01/2022
13:38:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caçambas de cinco metros cúbicos.
Porte da empresa: ME/EPP

09.339.471/0001-01 MENDES
JUNIOR
SOLUCOES
AMBIENTAIS
LTDA

Sim Sim 78 R$ 700,0000 R$ 54.600,0000 23/01/2022
20:31:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços de locação de caçamba sem tampa para coleta de resíduos sólidos e posterior descarte em local
apropriado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em 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$ 54.600,0000 09.339.471/0001-01 24/01/2022 14:00:00:507

R$ 35.100,0000 02.493.473/0001-01 24/01/2022 14:00:00:507
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R$ 34.500,0000 09.339.471/0001-01 24/01/2022 14:20:00:913

R$ 33.880,0000 09.339.471/0001-01 24/01/2022 14:21:57:873

R$ 33.200,0000 02.493.473/0001-01 24/01/2022 14:23:52:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

24/01/2022
14:05:47 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/01/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

24/01/2022
14:25:53 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 24/01/2022
14:25:53 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

24/01/2022
14:50:34

Recusa da proposta. Fornecedor: AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA, CNPJ/CPF:
02.493.473/0001-01, pelo melhor lance de R$ 33.200,0000. Motivo: Oferta não
aceita quanto ao valor, por estar acima do valor máximo aceitável constante dos
autos. Provocada, a empresa manifestou a impossibilidade de reduzir o lance por ela
proposto.

Recusa de
proposta

26/01/2022
11:43:00

Recusa da proposta. Fornecedor: MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.339.471/0001-01, pelo melhor lance de R$ 33.880,0000. Motivo:
Oferta não aceita quanto ao valor, por estar acima do valor máximo aceitável
constante dos autos. Provocada, a empresa não manifestou interesse em negociar.

Cancelado no
julgamento

26/01/2022
11:45:03

Item cancelado no julgamento. Motivo: Convocadas todas as licitantes, não houve
êxito nas negociações propostas. Não havendo mais ofertas hábeis para a aceitação,
fica o item declarado FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 24/01/2022
14:00:00

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 20 itens poderão estar em disputa
simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 24/01/2022
14:03:59

Boa tarde! A sessão pública está aberta

Pregoeiro 24/01/2022
14:07:02

Alertamos a todos que esse certame será realizado conforme as novas regras
estabelecidas no decreto federal 10.024/2019, em vigor desde outubro/2019,

o qual revogou o decreto 5450/2005.

Pregoeiro 24/01/2022
14:07:40

Conforme estabelecido no edital, a fase de lance se dará no MODO DE
DISPUTA ABERTO, sendo que o intervalo mínimo entre os lances será de 1%.

Sistema 24/01/2022
14:10:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 24/01/2022
14:10:01

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

Pregoeiro 24/01/2022
14:13:12

Informamos que o menor lance ofertado até o momento para o item único
está acima do valor máximo definido no processo e, por isso não será aceito

pela Pregoeira. Favor enviarem seus lances.

Pregoeiro 24/01/2022
14:17:22

Reforço que esta Pregoeira não poderá aceitar lances superiores aos valores
máximos definidos no processo.

Pregoeiro 24/01/2022
14:20:30

Informamos que o menor lance ofertado até o momento para o item único
está acima do valor máximo definido no processo e, por isso não será aceito

pela Pregoeira. Favor enviarem seus lances.

Pregoeiro 24/01/2022
14:23:26

Reforço que esta Pregoeira não poderá aceitar lances superiores aos valores
máximos definidos no processo.
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Pregoeiro 24/01/2022
14:25:00

Os valores ofertados até o momento para o item único ainda se encontram
acima dos valores possíveis de serem aceitos pela Pregoeira. Favor enviarem

seus lances.

Sistema 24/01/2022
14:25:53

O item 1 está encerrado.

Sistema 24/01/2022
14:26:22

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

Pregoeiro 24/01/2022
14:29:27

Encerrada a fase de lances, vamos iniciar a etapa de julgamento de propostas
foi iniciada.

Pregoeiro 24/01/2022
14:34:43

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - Boa tarde! Considerando que
essa empresa ofereceu o menor lance para o item único, solicitamos, a título
de negociação, a redução do valor oferecido. A CMBH gostaria de negociar em

função de orçamento com valor inferior constante no processo. É possível
chegarmos ao valor total de R17.160,00 para o item?

02.493.473/0001-01 24/01/2022
14:36:16

Infelismente não consigo chegar a este valor.

Pregoeiro 24/01/2022
14:39:08

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - O valor de seu último lance
encontra-se superior a R$23.400,00, que corresponde ao preço máximo

definido no processo. É possível cobrir esse valor? Caso contrário, não será
possível a contratação.

02.493.473/0001-01 24/01/2022
14:41:09

Infelizmente não consigo chegar a este valor. Meu menor valor para este lote é
de R$ 28.860,00.

Pregoeiro 24/01/2022
14:43:57

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - O valor total máximo que
podemos pagar para esse item é de R$23.400,00.

Pregoeiro 24/01/2022
14:44:49

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - Se V.Sa não atingir esse valor,
sua proposta será rejeitada e passaremos para o próximo licitante.

Pregoeiro 24/01/2022
14:45:58

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - Assim, pergunto novamente: É
possível chegarmos a esse valor total (R$23.400,00)? Caso contrário, não será

possível a contratação.

02.493.473/0001-01 24/01/2022
14:45:58

Não consigo chegar a este valor.

Pregoeiro 24/01/2022
14:47:34

Para AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - Agradecemos a sua participação.

Pregoeiro 24/01/2022
14:50:10

A proposta comercial apresentada pela empresa AKAI-LOCADORA DE
CACAMBAS LTDA será recusada em virtude da negociação solicitada pelo

pregoeiro não ter obtido êxito. Oferta não aceita quanto ao valor, por estar
acima do valor máximo aceitável constante dos autos. Provocada, a empresa

manifestou a impossibilidade de reduzir o lance por ela proposto.

Pregoeiro 24/01/2022
14:51:18

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Boa tarde!
Considerando que essa empresa ofereceu o segundo menor lance para o item

único, solicitamos, a título de negociação, a redução do valor oferecido. A
CMBH gostaria de negociar em função de orçamento com valor inferior

constante no processo. É possível chegarmos ao valor total de R17.160,00
para o item?

Pregoeiro 24/01/2022
14:54:43

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Aguardo manifestação
de V.Sa.

Pregoeiro 24/01/2022
15:03:10

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Aguardo manifestação
de V.Sa.

Pregoeiro 24/01/2022
15:07:52

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Considerando que essa
empresa ofereceu o segundo menor lance para o item único, solicitamos, a

título de negociação, a redução do valor oferecido. A CMBH gostaria de
negociar em função de orçamento com valor inferior constante no processo. É

possível chegarmos ao valor total de R17.160,00 para o item?

Pregoeiro 24/01/2022
15:21:32

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Aguardaremos até às
15:30 a manifestação de V.Sa. Após esse horário, decidiremos sobre a

continuidade da sessão.

Pregoeiro 24/01/2022
15:33:27

Senhores licitantes, faremos uma pausa na presente sessão, a qual será
retomada dia 26/01/2022 (quarta-feira), às 10 horas, para a continuidade dos

trabalhos referentes ao certame. Boa tarde! Obrigada!

Pregoeiro 26/01/2022
10:02:24

Bom dia! Vamos reiniciar a sessão e retomar os trabalhos referentes a este
certame.

Pregoeiro 26/01/2022
10:02:45

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Senhor licitante, bom
dia!
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Pregoeiro 26/01/2022
10:03:50

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Como não houve
resposta de V.Sa., repetiremos a pergunta:

Pregoeiro 26/01/2022
10:04:27

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Considerando que essa
empresa ofereceu o segundo menor lance para o item único, solicitamos, a

título de negociação, a redução do valor oferecido. A CMBH gostaria de
negociar em função de orçamento com valor inferior constante no processo. É

possível chegarmos ao valor total de R17.160,00 para o item?

Pregoeiro 26/01/2022
10:09:48

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Senhor licitante,
aguardamos sua manifestação.

Pregoeiro 26/01/2022
10:31:33

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Senhor licitante,
continuamos aguardando sua manifestação.

Pregoeiro 26/01/2022
11:09:49

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Senhor licitante,
aguardaremos até às 11:40 a manifestação de V.Sa.

Pregoeiro 26/01/2022
11:40:49

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - A proposta comercial
será recusada em virtude da negociação solicitada pela pregoeira não ter

obtido êxito.

Pregoeiro 26/01/2022
11:41:25

Para MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Oferta não aceita
quanto ao valor, por estar acima do valor máximo aceitável constante dos
autos. Provocada, esta empresa não manifestou interesse em negociar.

Pregoeiro 26/01/2022
11:41:49

Convocadas todas as licitantes, não houve êxito nas negociações propostas.
Não havendo mais ofertas hábeis para a aceitação, fica o item declarado

FRACASSADO.

Pregoeiro 26/01/2022
11:42:07

Agradecemos a participação de todos!

Sistema 26/01/2022
11:45:03

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 26/01/2022
11:45:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/01/2022
às 12:06:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/01/2022
10:52:08

Abertura da
sessão pública

24/01/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Alteração equipe 24/01/2022
14:02:40

Pregoeiro Anterior: 00508111692-KENIA DOS SANTOS LAGES . Pregoeiro Atual:
00139326677-ELENICE MARIA PEREIRA . Justificativa: Necessidade de
redistribuição dos trabalhos.

Encerramento da
análise de
propostas

24/01/2022
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

24/01/2022
14:26:22 Início da etapa de julgamento de propostas

Alteração equipe 26/01/2022
09:39:48

Pregoeiro Anterior: 00139326677-ELENICE MARIA PEREIRA . Pregoeiro Atual:
00508111692-KENIA DOS SANTOS LAGES . Justificativa: Conveniência
administrativa.

Abertura do prazo 26/01/2022
11:45:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/01/2022
11:45:55

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2022 às
12:06:00.

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 12:12 horas do
dia 26 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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KENIA DOS SANTOS LAGES
Pregoeiro Oficial

ELENICE MARIA PEREIRA
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
Equipe de Apoio

Voltar
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