
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 301/2021

Às 09:08:36 horas do dia 05 de Maio de 2021 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 de Consumo -
gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza, e outros materiais de
consumo, que terá por objetivo atender as necessidades desta Prefeitura Municipal..

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

CANOFF & VIEIRA LTDA 18.199.072/0001-75 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

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

71163 CANOFF & VIEIRA
LTDA

18199072000175 DOCE
DIA

FD R$ 8.909,94 Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CANOFF & VIEIRA LTDA 18.199.072/0001-75 R$ 8.909,94 04/05/2021 16:44:49 Classificado



Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 05/05/2021
09:08:36

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 05/05/2021
09:10:18

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!

Fornecedor
71163

05/05/2021
09:11:09

Bom dia senhora Pregoeira.

Sistema 05/05/2021
09:20:19

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

Sistema 05/05/2021
09:20:37

O detentor da melhor oferta CANOFF & VIEIRA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo
valor de R$8.909,94.

Fornecedor
71163

05/05/2021
09:26:44

Certo. Faremos a adequação.

Sistema 06/05/2021
09:43:19

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
bem, HABILITAR o fornecedor CANOFF & VIEIRA LTDA -18.199.072/0001-75 ,
tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

Sistema 06/05/2021
09:43:33

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso,
se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 06/05/2021
09:53:35

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 06/05/2021
09:55:38

A disputa do LOTE 1 está encerrada.

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º CANOFF & VIEIRA LTDA 18.199.072/0001-75 R$ 8.909,94

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 05/05/2021
09:09:28

Bom dia Senhores licitantes, meu nome é Karina Moreira e sou a pregoeira
responsável pelo certame. Boa sorte e bons lances.

Pregoeiro 05/05/2021
09:10:13

Iremos iniciar a fase competitiva do PE 12/2021 da Prefeitura de Cabixi-RO.



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 05/05/2021
09:22:42

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do
módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/05/2021
09:23:00hs até o dia 06/05/2021 09:23:00hs para o(s) fornecedor(es): 

CANOFF & VIEIRA LTDA.

Pregoeiro 05/05/2021
09:23:34

O prazo para envio da proposta final e documentos complementares é de 24 horas.

Sistema 05/05/2021
09:23:56

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo conferencia_lotes_1620217436.xlsx do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar
Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 05/05/2021
09:24:42

Anexei a tabela de média para adequação conforme proposta.

Sistema 05/05/2021
20:04:25

O fornecedor CANOFF & VIEIRA LTDA acabou de ENVIAR
proposta_alinhada_012_1620255864.pdf no habilitanet.

Sistema 06/05/2021
09:23:04

O prazo para o fornecedor CANOFF & VIEIRA LTDA enviar os documentos
complementares está encerrado.

Pregoeiro 06/05/2021
09:24:28

Bom dia, em 15 minutos iremos abrir o prazo para intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:55:38 horas do dia 06 de Maio de 2021 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: B81ADBDF00BB8C0672F031B74D4609D7

KARINA CARVALHO DIAS MOREIRA 
Pregoeiro(a) Oficial 

 

ALLISON MAICON BENTO PRETTO 
Equipe de Apoio 

 
 


