
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047 / 2020

PROCESSO LICITATÓRIO 875

Às 09:05:50 horas do dia 30 de Outubro 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: Aquisição de Massa Asfáltica Usinada, destinada à manutenção preventiva (tapa
buracos) nas vias públicas urbanas da sede do município de Cabixi/RO e seus Distritos..

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 Enquadramento

MARCILIO & MARCILIO LTDA 09.082.622/0001-80 Microempresa

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
Item 1

Propostas Inicias

Data/Hora ID Fornecedor CNPJ Proposta R$ Situação

29/10/2020 20:13:28 58014 MARCILIO & MARCILIO LTDA 09082622000180 R$ 25,45 Classificada

Lances

Data/Hora Fornecedor CNPJ Lance R$ Tipo

29/10/2020 20:13:28 MARCILIO & MARCILIO LTDA 09.082.622/0001-80 R$ 25,45 Classificado



Lances

Data/Hora Fornecedor CNPJ Lance R$ Tipo

30/10/2020 09:34:19 MARCILIO & MARCILIO LTDA 09.082.622/0001-80 R$ 25,30 Manual

30/10/2020 09:37:59 MARCILIO & MARCILIO LTDA 09.082.622/0001-80 R$ 25,00 Manual

Classificação Final

Posição Fornecedor CNPJ Melhor Oferta R$

1º MARCILIO & MARCILIO LTDA 09.082.622/0001-80 R$ 25,00

Mensagens

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
58014

30/10/2020
09:05:50

Bom Dia

Sistema 30/10/2020
09:06:25

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Pregoeiro 30/10/2020
09:07:27

Senhor licitante, bom dia, vamos dar inicio a este certame licitatório pregão 047/2020, quero desejar um bom trabalho, espero
fazermos bons negócios

Sistema 30/10/2020
09:07:46

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 30/10/2020
09:17:49

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

Sistema 30/10/2020
09:19:57

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 1 foi reiniciada
pelo seguinte motivo: Estarei reiniciando a fase competitiva a fim de obtermos melhores preços.

Sistema 30/10/2020
09:29:58

Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta
é MARCILIO & MARCILIO LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$ 25,45.

Sistema 30/10/2020
09:31:26

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos.

Fornecedor
58014

30/10/2020
09:33:59

Senhora Pregoeira consigo chegar até 25,30 pois já está abaixo do preço estimado pela administração

Sistema 30/10/2020
09:34:19

ITEM 1 negociado no valor de R$ 25,30 pelo fornecedor MARCILIO & MARCILIO LTDA



Mensagens

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
58014

30/10/2020
09:35:49

Pois os insumos asfáltico aumenta muito e tem também a questão do frete

Pregoeiro 30/10/2020
09:36:41

Entendo, mas vamos arredondar este valor RS 25,00?

Sistema 30/10/2020
09:37:59

ITEM 1 negociado no valor de R$ 25,00 pelo fornecedor MARCILIO & MARCILIO LTDA

Fornecedor
58014

30/10/2020
09:38:12

Vamos

Sistema 30/10/2020
09:46:29

O tempo de negociação está encerrado.

Fornecedor
58014

30/10/2020
10:25:05

PROSPOSTA REALINHADA ANEXADA

Sistema 03/11/2020
09:08:23

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o
momento para se manifestar.

Sistema 03/11/2020
09:23:26

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Sistema 03/11/2020
09:32:39

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Sistema 03/11/2020
09:34:19

O ITEM 1 foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor MARCILIO & MARCILIO LTDA, no valor de R$ 25,00.

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 30/10/2020
09:30:50

Senhor licitante precisamos negociar.

Pregoeiro 30/10/2020
09:32:18

Vamos fechar em R$23,00?

Pregoeiro 30/10/2020
09:39:09

ok, fechado

Pregoeiro 30/10/2020
09:43:58

Encerradas a negociações, quero agradecer a participação e informar que estarei analisando a documentação ei abrindo prazo
para o envio da proposta realinhada.

Pregoeiro 30/10/2020
09:45:18

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares, estará disponível através do módulo -
HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/10/2020 09:45:00hs até o dia 30/10/2020 11:45:00hs.



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 09:34:19 horas do dia 03 de Novembro de 2020 cuja ata foi lavrada
pelo(a) Pregoeiro(a).

LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS 
Pregoeiro(a) Oficial 

Autenticação: 36A298B0349B2C5102295343DF9A3230 

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 30/10/2020
09:46:23

Devido ao feriado retornaremos dia 03/11/2020 as 9:00 horas horário de Brasília-DF. Bom final de semana

Sistema 30/10/2020
11:45:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 03/11/2020
09:07:31

Bom dia, informo a todos os interessados nesta licitação que a documentação da empresa vencedora fora analisada, e esta em
conformidade com o edital. Portanto habilitada para os procedimentos finais.

Pregoeiro 03/11/2020
09:07:59

Neste momento estarei abrindo prazo para recursos.

Pregoeiro 03/11/2020
09:33:54

LOTE SEM RECURSO : A empresa vencedora até a presente fase cumpriu com todas as condições e exigências estabelecidas no
edital. A pregoeira prosseguiu a sessão e adjudica a licitante vencedora. Registramos que conforme disposto no art. 49, da Lei n.º
8.666/93, poderá a autoridade competente revogar ou anular a presente licitação, conforme previsto na legislação vigente.

Item(s) Adjudicado(s)

Fornecedor Vlr. Total R$

MARCILIO & MARCILIO LTDA  
Item(s): 1

R$ 15.000,00

R$ Total Geral Adjudicado R$ 15.000,00


