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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018
Às 09:06:39 horas do dia 25 de Setembro de 2018 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oﬁcial e respec vos membros
da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a ﬁnalidade de realizar todos os procedimentos rela vos ao referido pregão que tem como
objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições con das na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06;
no(a) DEC. 5.450/2005; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç ﬁxadas no edital e anexos, realizar os
procedimentos rela vos ao aludido pregão.
Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições con das no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classiﬁcação dos licitantes rela vamente aos lances ofertados.
Fornecedor(es) par cipante(s)
Par cipou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):
Fornecedor
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

CNPJ
10.886.827/0001-06

ME/EPP
SIM

Propostas
A par cipação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus
anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".
Histórico dos lances e mensagens
Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:00:00 horas do dia 25/09/2018, foi(ram) recebida(s), por meio
eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado
abaixo:
LOTE 1
Proposta
Inicial

ID

Fornecedor

CNPJ

55683

RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP

10.886.827/00011,00 %
06

Lances do Lote 1
Fornecedor
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

CNPJ
10.886.827/0001-06
10.886.827/0001-06
10.886.827/0001-06

Situação

Mo vo

Classiﬁcada

---

Valor Lance
1,00%
2,00%
5,00%

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 1
Posição Licitante
CNPJ
1°
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
10.886.827/0001-06

Troca de Mensagens do Lote 1
Usuário
Data/Hora
27/09/2018
Sistema
10:02:52
27/09/2018
Sistema
10:02:38
27/09/2018
Sistema
10:02:28
27/09/2018
Sistema
09:47:27
Pregoeiro
27/09/2018

Data/Hora
25/09/2018 09:06:39
25/09/2018 09:13:06
25/09/2018 09:21:23
Marca
sem marca/modelo

Tipo
Classiﬁcado
Manual
Manual
Melhor Oferta
5,00 %

Mensagem
O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
EIRELI - EPP, no valor de 5,000 %
A disputa do LOTE 1 está encerrada.
Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com
fulcro no inciso XX do art. 4° da Lei 10.520/2002 e § 1º do art. 26 do Decreto 5.450/2005.
Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em
recorrer esse é o momento para se manifestar.
Bom dia! Informo que recebi a documentação original da empresa e esta está em conformidade com o

https://licitanet.com.br/pe/pregao/ata.php?cod=5562

1/3

27/09/2018

Licitanet - Ata

09:41:36

Pregoeiro

Sistema
Sistema

25/09/2018
09:37:08
25/09/2018
09:34:29
25/09/2018
09:34:24

edital de licitação. Portanto está habilitada para os procedimentos ﬁnais. No prazo de 5 minutos abrirei
prazo para recurso.
Senhor licitante visto que sua proposta esta dentro do es mado pela secretaria. Informo que deverá
encaminhar a documentos rela vos à habilitação e proposta de preços com o valor do úl mo lance VIA email cpl_cabixi@hotmail.com no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) minutos – 02 (duas) horas, a
contar desta convocação.
O detentor da melhor oferta é RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP venceu o LOTE 1 pelo valor de 5,00 %
O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 28 segundos.

Sistema

25/09/2018
09:29:54

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico.

Sistema

25/09/2018
09:27:53

Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Pregoeiro
Pregoeiro
Fornecedor:
55683
Pregoeiro
Sistema

25/09/2018
09:17:17
25/09/2018
09:13:40
25/09/2018
09:08:59
25/09/2018
09:08:40
25/09/2018
09:06:39

Senhor licitante precisamos que melhore seu lance, neste percentual não iremos fechar.
Peço que agilize seus lances, em 05 minutos iniciaremos a fase Randômica
Bom dia.
Tem algum licitante presente? Por favor se manifestar.
O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte!

Recursos
Não houve interposição de recursos para esse lote.

Mensagem Geral
Usuário
Data/Hora

Pregoeiro

25/09/2018
10:27:57

Pregoeiro

25/09/2018
09:06:46

Mensagem
Informo que recebemos a documentação via e-mail e esta em conformidade com o edital, portanto os mesmos
documentos da empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou CÓPIAS AUTENTICADAS EM
CARTÓRIO, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente
com a proposta de preços escrita, à Prefeitura do MUNÍCIPIO DE CABIXI – RO, Av. Tamoios nº 4887 – Bairro
centro, CEP 76.994-000, fone/ (69) 3345-2353 A/C LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS. No envio da documentação
original via “CORREIOS”, solicitamos que seja anexado no campo “CHAT MENSAGEM” da Plataforma licitanet o
numero do rastreamento, para que a Pregoeira possa esta realizando a pesquisa da localização dos referidos
documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a Licitante será desclassiﬁcada caso os
documentos não chegue em 04 (quatro) dias úteis.
Senhor licitante, Bom dia. meu nome é Laureci pregoeira oﬁcial do Município de Cabixi/RO, responsável pela
condução deste certame licitatório pregão 047/2018, quero desejar um bom trabalho a todos, espero fazermos
bons negócios.

Lotes Adjudicados
Fornecedor
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
Lotes Adjudicados: 1
Média Geral Adjudicado

Total Adjudicado
5,00 %
5,00%

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classiﬁcado em cada lote
ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classiﬁcação dos valores ofertados foi publicada
nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:02:52 horas do dia 27 de Setembro de 2018 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS
Pregoeiro(a) Oﬁcial
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