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Pregão Eletrônico

80013 .22021 .9289 .4244 .829023576

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2021

 
Às 13:31 horas do dia 16 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI 122/2019 de 07/05/2020, 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
1241/2021-A, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, entre as Unidades Judiciárias e
Administrativas do TRT12.. 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: Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas
Descrição Complementar: Transporte rodoviário - cargas , encomendas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 78,5100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: REUNIDAS TRANSPORTES S.A, pelo melhor lance de R$ 125,7500 e com valor negociado a R$ 121,1200
.

Histórico
Item: 1 - Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas

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
04.176.082/0001-80 REUNIDAS

TRANSPORTES
S.A

Não Não 1 R$ 125,7500 R$ 125,7500 09/04/2021
16:58:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, entre as
Unidades Judiciárias e Administrativas do TRT12. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.270.711/0001-72 NK LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 337,1600 R$ 337,1600 14/04/2021
11:30:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de transporte rodoviário de cargas, sob demanda,
entre as Unidades Judiciárias e Administrativas do TRT12. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.558.055/0001-00 INTERMODAL
BRASIL
LOGISTICA
LTDA.

Não Não 1 R$ 727.644,3700 R$ 727.644,3700 15/04/2021
20:21:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, entre as
unidades judiciárias e administrativas do TRT 12 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.678.403/0001-73 BICAMPEAO
TRANSPORTE
LTDA

Sim Não 1 R$ 1.500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 16/04/2021
10:30:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, entre as
unidades judiciarias e administrativas do TRT 12. - O serviço de transporte de cargas objeto do presente contrato se
dará entre a sede e as unidades judiciarias e administrativas TRT 12, bem como entre as unidades judiciarias deste. o
cálculo dos serviços será efetuada aplicando-se tabela de distância e preços, conforme anexo II e os locais de entrega
será conforme anexo III. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.500.000,0000 12.678.403/0001-73 16/04/2021 13:31:23:087
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R$ 727.644,3700 03.558.055/0001-00 16/04/2021 13:31:23:087
R$ 337,1600 32.270.711/0001-72 16/04/2021 13:31:23:087
R$ 125,7500 04.176.082/0001-80 16/04/2021 13:31:23:087
R$ 450,9900 03.558.055/0001-00 16/04/2021 13:43:01:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 16/04/2021
13:40:48 Item Aberto.

Reinício etapa
aberta

16/04/2021
13:58:41

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Por não ter havido lances, e os valores estarem muito acima
do estimado..

Reinício etapa
aberta

16/04/2021
14:13:19

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Terceira e última tentativa, pois não houve lances e os valores
continuam muito acima do estimado..

Encerramento
etapa aberta

16/04/2021
14:26:14 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 16/04/2021
14:26:14 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/04/2021
14:40:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor REUNIDAS TRANSPORTES S.A, CNPJ/CPF:
04.176.082/0001-80.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

16/04/2021
16:01:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REUNIDAS TRANSPORTES S.A,
CNPJ/CPF: 04.176.082/0001-80.

Em análise 16/04/2021
16:21:57 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito
situação em
análise

27/04/2021
13:34:52

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo retornado após análise e manifestação da
área técnica para sua aceitação.

Aceite de
proposta

27/04/2021
13:35:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REUNIDAS TRANSPORTES S.A, CNPJ/CPF:
04.176.082/0001-80, pelo melhor lance de R$ 125,7500 e com valor negociado a R$ 121,1200.
Motivo: Após ajuste do cálculo do valor final da proposta de acordo com a composição unitária.

Habilitação de
fornecedor

27/04/2021
13:40:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REUNIDAS TRANSPORTES S.A - CNPJ/CPF:
04.176.082/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/04/2021
13:31:58

Senhores licitantes, boa tarde! Abrimos a sessão neste instante, e iremos efetuar a
conferência preliminar das propostas cadastradas no sistema.

Pregoeiro 16/04/2021
13:33:54

Faço apenas alguns alertas em relação ao valor a ser disputado, definido no edital como
"valor total ponderado estimado", calculado conforme orientações do Anexo II.

Pregoeiro 16/04/2021
13:36:19

Lembro que, em atendimento a questionamento feito, foi disponibilizada planilha em
editável para uso dos licitantes, de forma a facilitar o cálculo da composição do valor de

disputa.
Pregoeiro 16/04/2021

13:37:22
Lembro também que, em relação à efetiva contratação, o pagamento será feito de acordo

com a tabela apresentada pelo vencedor em sua proposta.
Pregoeiro 16/04/2021

13:38:12
E o pagamento será de acordo com a faixa de peso e distância individual a ser pago, de

acordo com a remessa.
Pregoeiro 16/04/2021

13:40:06
Quanto à disputa, informo aos licitantes que não serão aceitos pedidos de desistência das

propostas sem ocorrência de fatos supervenientes devidamente justificados.
Pregoeiro 16/04/2021

13:40:18
Caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida para o
certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções

previstas em Lei.
Pregoeiro 16/04/2021

13:40:48
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/04/2021
13:41:16

Assim, por gentileza, solicito que enviem seus lances, alertando quanto à necessidade de
exequibilidade das propostas.

Pregoeiro 16/04/2021
13:43:03

Lembro que o modo de disputa é o aberto, em que a duração inicial da etapa de lances é
de 10 minutos, com prorrogações automáticas após este período caso haja novo lance num

intervalo de 2 minutos.
Pregoeiro 16/04/2021

13:43:42
Os valores estão bem acima do estimado. Assim solicito uma melhora considerável na

proposta.
Pregoeiro 16/04/2021

13:44:49
Friso que apesar do nome dado "valor total ponderado estimado", o mais correto seria

chamar esse valor de "valor unitário ponderado", pois é um valor em tese a ser aplicado na
estimativa de remessas para ter a ideia de custo no ano.

Pregoeiro 16/04/2021 Assim, um valor total ponderado estimado ofertado de R$ 100,00, por exemplo, significa
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13:46:56 que a estimativa de 645 remessas multiplicados por este valor daria um total anual gasto
de R$ 64.500,00, apenas a título de exemplo.

Pregoeiro 16/04/2021
13:52:25

Portanto, o valor das propostas precisa reduzir em quase 50% para termos valores
condizentes com a estimativa da área técnica.

Pregoeiro 16/04/2021
13:58:18

Infelizmente não tivemos lances e melhora significativa das propostas. Assim, será
realizado o reinício da disputa para tentarmos chegar próximo dos R$ 70,00.

Pregoeiro 16/04/2021
13:58:41

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/04/2021
14:10:56

Faremos uma última tentativa de disputa. Favor, utilizem as planilha disponibilizada em
nosso site para formular a proposta, para verificar a exequibilidade em relação aos valores

individualmente colocados em cada faixa.
Pregoeiro 16/04/2021

14:12:46
O endereço do arquivo é: https://portal.trt12.jus.br/licitacoes/PRE-1241_2021-A/anexo_II

Pregoeiro 16/04/2021
14:13:19

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/04/2021
14:26:06

Uma vez que não houve melhora nas propostas, mesmo após 3 tentativas de disputa,
encerraremos a fase competitiva e passaremos à etapa de negociação.

Pregoeiro 16/04/2021
14:26:14

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 16/04/2021
14:26:14

O item 1 está encerrado.

Sistema 16/04/2021
14:26:14

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 16/04/2021

14:31:45
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - De posse da planilha fornecida pela área técnica,
questionamos a empresa quanto à possibilidade de redução do valor total ponderado

estimado pelo menos para a faixa dos R$ 75,00.
04.176.082/0001-

80
16/04/2021
14:34:47

Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos baixar mais nosso preço.

Pregoeiro 16/04/2021
14:40:38

Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Compreendo. Conferindo a proposta já anexada no
sistema, observa-se que os percentuais de Uso em relação à Região 7 não estão corretos.
Aparentemente, foram copiados equivocadamente os mesmos percentuais da Região 6.

Assim, solicito a correção das informações e o ajuste da proposta.
Sistema 16/04/2021

14:40:48
Senhor fornecedor REUNIDAS TRANSPORTES S.A, CNPJ/CPF: 04.176.082/0001-80, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 16/04/2021

14:42:24
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Salvo engano, mantidos os valores propostos e

ajustados os percentuais da Região 7 para os valores corretos dispostos no edital, o valor
da proposta fica em R$ 121,12.

Pregoeiro 16/04/2021
14:44:22

Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Assim, foi aberto o campo para envio de anexos, de
forma que a empresa possa corrigir a proposta, no prazo de 24h conforme previsto no

edital em seu subitem 10.1.
04.176.082/0001-

80
16/04/2021
14:46:27

Sr. Pregoeiro, vamos verificar e encaminhar a proposta novamente.

Pregoeiro 16/04/2021
14:52:02

Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Fico no aguardo, para podermos encaminhar à análise
da área técnica.

Pregoeiro 16/04/2021
15:07:03

Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Aproveito a oportunidade para questionar sobre a
comprovação da diretoria em exercício, uma vez que a apresentada, que é a mesma
constante do SICAF, a princípio não diz respeito ao período da diretoria em exercício

atualmente.
Pregoeiro 16/04/2021

15:36:20
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Informo que, seguindo o mesmo procedimento da

primeira publicação desta licitação, acabamos de disponibilizar o modelo de planilha
preenchido com os valores estimados pela Administração, para verificação da possibilidade
de redução dos valores propostos: https://portal.trt12.jus.br/licitacoes//PRE-1241_2021-

A/valores_estimados
Pregoeiro 16/04/2021

15:37:42
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Corrigindo o link:

https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2021-04/1241_2021_valores%20TR.pdf
Pregoeiro 16/04/2021

15:40:02
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - O prazo para envio da proposta corrigida e do

documento de habilitação solicitado é até as 14:41h da próxima segunda-feira, dia 19 de
abril. Peço mais uma vez que verifiquem os valores estimados em nossa páginas, para
tentar baixar alguns valores de forma a ser mais vantajosa a proposta, pois com valor

acima do estimado há risco da Administração não aceitar.
Sistema 16/04/2021

16:01:49
Senhor Pregoeiro, o fornecedor REUNIDAS TRANSPORTES S.A, CNPJ/CPF:

04.176.082/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 16/04/2021

16:20:20
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Passaremos o item à situação "Em análise", para

avaliação e manifestação da área técnica. Ao retomar a sessão, avisaremos com a devida
antecedência a execução dos atos relevantes na licitação.

04.176.082/0001-
80

16/04/2021
16:42:21

Sr. Pregoeiro, a sessão será reaberta ainda hoje?

04.176.082/0001-
80

19/04/2021
09:16:51

Sr. Pregoeiro, sobre o questionamento da comprovação da diretoria, houve um equívoco no
nome do arquivo, saindo como 2015, correto seria 2019. Aproveitando enviei novamente o

arquivo da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da eleição da diretoria.
Pregoeiro 22/04/2021

14:49:10
Para REUNIDAS TRANSPORTES S.A - Boa tarde! A proposta e a documentação ainda se

encontra com a área técnica, para análise e manifestação quanto a sua aceitação. Quanto à
comprovação da diretoria, a questão não foi em relação ao nome do arquivo, e sim quanto
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ao prazo de validade de dois anos a partir da data da assembleia, em 7 de novembro de
2018.

Pregoeiro 23/04/2021
17:01:06

Boa tarde a todos! Devido ao processo de manutenção e atualização pelo qual passará o
Comprasnet, conforme orientação disponibilizada no próprio site

(https://www.gov.br/compras/pt-br), faremos a suspensão da sessão, com sua retomada
sendo agendada para a próxima terça-feira, dia 27 de abril, a partir das 13:30h.

Agradecemos a compreensão!
Pregoeiro 27/04/2021

13:34:11
Boa tarde a todos! Conforme informado na suspensão da sessão, retomamos a sessão na

data e horário agendados para darmos prosseguimento à licitação.
Sistema 27/04/2021

13:40:11
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 27/04/2021

13:40:46
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/04/2021 às 14:11:00.

Pregoeiro 27/04/2021
14:13:41

Como não houve manifestação de intenção de interposição de recurso, conforme preceitua
a legislação vigente daremos andamento com a adjudicação do objeto ao vencedor e a

publicação do resultado no DOU, com a consequente homologação do certame.
Agradecemos a participação de todos, desejando-lhes uma excelente semana!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
administrativa

23/04/2021
17:02:00

Previsão de reabertura: 27/04/2021 13:30:00; Devido ao processo de manutenção e atualização
pelo qual passará o Comprasnet, conforme orientação disponibilizada no próprio site
(https://www.gov.br/compras/pt-br).

Reativação 26/04/2021
12:04:40

Suspensão
administrativa

26/04/2021
12:05:38

Previsão de reabertura: 27/04/2021 13:30:00; Para retomada dos procedimentos, após
manifestação da área técnica sobre a proposta e a habilitação técnica, e após a atualização do
sistema Comprasnet.

Reativação 27/04/2021
13:33:32

Abertura do prazo 27/04/2021
13:40:11 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

27/04/2021
13:40:46 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/04/2021 às 14:11:00.

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 14:14 horas do dia 27 de abril de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALEX WAGNER ZOLET 
Pregoeiro Oficial

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

CLAUDIA MICHELE BATISTA MARTINEZ
Equipe de Apoio

Voltar   
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