
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048 / 2020

PROCESSO LICITATÓRIO 769

Às 09:07:28 horas do dia 04 de Novembro 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 materiais para manutenção e limpeza para funcionamento adequado
da piscina do posto de saúde Samaritano e piscina Municipal, para atividades de Hidroterapia, Natação e Hidroginástica
realizadas com idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, crianças, gestantes, pessoas com deficiências física e pós-
operatório de trauma..

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

BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 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
Lote 1

Propostas Inicias

Data/Hora ID Fornecedor CNPJ Proposta R$ Situação

03/11/2020 14:07:46 32972 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36181473000180 R$ 12.510,00 Classificada

Lances

Data/Hora Fornecedor CNPJ Lance R$ Tipo



Lances

Data/Hora Fornecedor CNPJ Lance R$ Tipo

03/11/2020 14:07:46 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 R$ 12.510,00 Classificado

04/11/2020 09:21:24 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 R$ 12.000,00 Manual

04/11/2020 09:33:58 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 R$ 10.300,00 Manual

04/11/2020 11:35:15 BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 R$ 8.767,51 Manual

Classificação Final

Posição Fornecedor CNPJ Melhor Oferta R$

1º BIDDEN COMERCIAL LTDA. 36.181.473/0001-80 R$ 8.767,51

Mensagens

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 04/11/2020
09:07:28

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 04/11/2020
09:08:03

O LOTE 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 LOTE 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 04/11/2020
09:18:05

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

Sistema 04/11/2020
09:18:43

O LOTE 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 LOTE 1 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 1 foi reiniciada
pelo seguinte motivo: Senhor licitante estarei reiniciando a fase competitiva a fim de obtermos melhores preços.

Sistema 04/11/2020
09:28:45

Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta
é BIDDEN COMERCIAL LTDA. venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$ 12.000,00.

Pregoeiro 04/11/2020
09:30:59

Este valor esta acima do estimado.

Pregoeiro 04/11/2020
09:31:53

Vamos Fechar em R$10.300,00

Sistema 04/11/2020
09:33:13

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



Mensagens

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 04/11/2020
09:33:58

LOTE 1 negociado no valor de R$ 10.300,00 pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Fornecedor
32972

04/11/2020
09:34:06

Ok, faço por 10.300

Pregoeiro 04/11/2020
09:34:58

ok fechado

Pregoeiro 04/11/2020
09:36:42

vou abrir o prazo para envio da proposta realinhada.

Pregoeiro 04/11/2020
09:39:59

Estarei fazendo a análise da documentação apresentadas no menu Habilitanet. Retornaremos em 02 (duas) hora

Sistema 04/11/2020
09:48:13

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 04/11/2020
11:33:41

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 04/11/2020
11:35:15

LOTE 1 negociado no valor de R$ 8.767,51 pelo fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Sistema 04/11/2020
11:43:41

O tempo de negociação está encerrado.

Pregoeiro 04/11/2020
12:48:58

Informo a todos os interessados nesta licitação que a documentação da empresa vencedora foi recebida e analisada pela
equipe de apoio, esta em conformidade com o edital, portanto habilitada para os procedimentos finais.

Sistema 04/11/2020
12:49:32

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 04/11/2020
13:04:33

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 04/11/2020
13:17:18

A disputa do LOTE 1 está encerrada.

Pregoeiro 04/11/2020
13:18:19

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.

Sistema 04/11/2020
13:19:00

O LOTE 1 foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor BIDDEN COMERCIAL LTDA., no valor de R$ 8.767,51.

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem



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 13:19:00 horas do dia 04 de Novembro de 2020 cuja ata foi lavrada
pelo(a) Pregoeiro(a).

LAURECI TEREZINHA DOS SANTOS 
Pregoeiro(a) Oficial 

Autenticação: 37B3DA81355F4F248307E9C28ACBF147 

/ g

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 04/11/2020
09:07:50

Senhor licitante, bom dia, vamos dar inicio a este certame licitatório pregão 048/2020, quero desejar um bom trabalho, espero
fazermos bons negócios.

Pregoeiro 04/11/2020
09:16:18

Senhor licitante vamos agilizar os lances pois o valor de sua proposta esta acima do estimado, neste valor não iremos fechar.

Pregoeiro 04/11/2020
09:30:26

Senhor licitante precisamos negociar.

Pregoeiro 04/11/2020
09:40:37

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 04/11/2020 09:40:00hs até o dia 04/11/2020 11:40:00hs.

Sistema 04/11/2020
11:40:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Lote(s) Adjudicado(s)

Fornecedor Vlr. Total R$

BIDDEN COMERCIAL LTDA. 
Lote(s): 1

R$ 8.767,51

R$ Total Geral Adjudicado R$ 8.767,51


