
Às 09:06:20 horas do dia 12 de Agosto de 2020 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: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de Transporte Escolar..

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

MANANCIAL TRANSPORTES LTDA 14.592.344/0001-41 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

62307 MANANCIAL TRANSPORTES LTDA 14.592.344/0001-41 13,20% Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo

MANANCIAL TRANSPORTES LTDA 14.592.344/0001-41 13,20% 10/08/2020 12:16:37 Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 12/08/2020
10:42:18

O LOTE 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: O lote foi declarado FRCASSADO devido a
um equivoco desta pregoeira no momento do cadastramento do edital no LICITANET, em
configurações, escolha do critério de julgamento selecionou MAIOR DESCONTO quando
deveria ser MENOR PREÇO, impossibilitando assim a oferta de lances pelo licitante. diante
do ocorrido será remarcado uma nova data para o certame.

Fornecedor:
62307

12/08/2020
09:51:19

ok, Obrigado
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 12/08/2020
09:46:53

Peço Desculpa mas vamos ter que fracassar e vamos marcar nova data.

Pregoeiro 12/08/2020
09:33:12

Peço que aguarde estamos resolvendo.

Sistema 12/08/2020
09:16:42

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi
encerrado sem a prorrogação automática.

Fornecedor:
62307

12/08/2020
09:14:08

ok, obrigado, realmente não estamos conseguindo dar lances

Pregoeiro 12/08/2020
09:13:06

Senhor licitante peço que aguarde um momento estou verificando a forma de envio de lances.

Fornecedor:
62307

12/08/2020
09:06:44

Bom dia

Sistema 12/08/2020
09:06:42

O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.

Sistema 12/08/2020
09:06:42

Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 12/08/2020
09:06:34

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Pregoeiro 12/08/2020
09:06:20

Senhor licitante, bom dia, vamos dar inicio a este certame licitatório pregão 031/2020, quero
desejar um bom trabalho, espero fazermos bons negócios.

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

1° MANANCIAL TRANSPORTES LTDA 14.592.344/0001-41 13,20%

Recursos do Lote 1

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 12/08/2020
09:46:13

Senhor licitante, infelizmente não tem como resolver a questão do envio de lances, foi cometido um
equivoco na hora de configurar o cadastramento do pregão no LICITANET. deveria ter sido
cadastrado menor lance por km e ficou maior desconto.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:42:18 horas do dia 12 de Agosto de 2020 cuja ata foi lavrada
pelo(a) Pregoeiro(a).

LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS 
Pregoeiro(a) Oficial


