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Às 09:05:27 horas do dia 24 de Julho de 2019 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a)
Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os
procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: aquisição de motocicletas, zero
quilômetro, para Agentes Comunitários de Saúde da zona rural, atendendo a Secretaria Municipal de
Saúde..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02;
na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ ME / EPP

MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA 12.067.109/0001-25 Sim

Propostas
A participação 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 de propostas, lances e mensagens

Propostas do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Valor Inicial Situação Motivo

67241 MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS
LTDA

12.067.109/0001-
25

R$
100.000,00

Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo

MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS
LTDA

12.067.109/0001-
25

R$
100.000,00

12/07/2019
19:21:46

Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-
RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/07/2019
11:31:39

O LOTE 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Licitante não consegue
fechar no valor orçado

Fornecedor:
67241

24/07/2019
11:23:06

bom dia, infelismente, nao conseguimos atender com este preço, devido ao frete
ficar muito alto pra entregar ai.

Fornecedor:
67241

24/07/2019
10:16:42

preciso de mais ou menos 01 hora, pra ligar na transportadora

Fornecedor:
67241

24/07/2019
10:15:58

bom dia alisson, estou vericando a possibilidade de baixar o valor para fecharmos

Pregoeiro 24/07/2019
09:31:49

Perdão, não temos um segundo colocado.

Sistema 24/07/2019
09:24:45

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e
41 segundos.

Sistema 24/07/2019
09:24:45

O detentor da melhor oferta é MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA
venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$ 100.000,00

Sistema 24/07/2019
09:20:04

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

Sistema 24/07/2019
09:20:04

O LOTE 1 está no tempo randômico.

Sistema 24/07/2019
09:18:04

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

Pregoeiro 24/07/2019
09:17:51

Senhores licitantes, neste momento iniciaremos a fase randômico.

Pregoeiro 24/07/2019
09:17:38

Por favor peço que cuidem na hora de ofertarem seus lances, pois no tempo
Randômico pode não haver prazo de se fazer o cancelamento, e cada licitante é
responsável por seus respectivos lances.

Pregoeiro 24/07/2019
09:14:31

Senhor licitante, peço que agilize os lances.

Pregoeiro 24/07/2019
09:08:35

Tem algum licitante presente? Por favor se manifestar.

Sistema 24/07/2019
09:05:27

O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte!

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Marca Modelo
Melhor
Oferta

1° MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS
LTDA

12.067.109/0001-
25

HAOJUE LINDY
125

R$
100.000,00
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Autenticação: 474816E5C836740C8DBC69E6A2D28ECF

Recursos do Lote 1

Não houve interposição de recursos para esse Lote.

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 24/07/2019
11:31:09

Diante das manifestações do licitante informando não poder fechar no valor
estimado pela secretaria, esta pregoeira decide declarar esta licitação fracassada e
encaminha o para o Controle interno.

Pregoeiro 24/07/2019
09:29:15

Senhor licitante, a administração fez uma pesquisa de mercado para o objeto que
está sendo licitado e concluiu que o valor de média é R$ 84.000,00. E não
fechamos licitações acima do estimado. Caso o senhor não consiga fechar no
nosso valor estimado temos um segundo colocado que podemos convocar para
negociação.

Pregoeiro 24/07/2019
09:05:33

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2019. Meu
nome é Irma, pregoeira Substituta do Município de Cabixi - RO. O critério de
julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO LOTE.
Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional,
solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail
cpl_cabixi@hotmail.com sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria.

Adjudicação

Fornecedor Total Adjudicado

Total Geral Adjudicado R$ 0,00

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 11:31:39 horas do dia 24 de Julho de 2019 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS 
Pregoeiro(a) Oficial


