
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 324/2021

Às 10:05:50 horas do dia 02 de Junho 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: Formação de Registro de Preço para
possível aquisição de placas de identificação veicular oficial padrão MERCOSUL, conforme normas do
CONTRAN..

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

REINALDO CARDOSO DANTAS 02.114.468/0001-32 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

89454 REINALDO CARDOSO
DANTAS

02114468000132 3 M PLACA R$
10.490,00

Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

REINALDO CARDOSO
DANTAS

02.114.468/0001-
32

R$ 10.490,00 01/06/2021
12:35:17

Fornecedor
Desclassificado



Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 02/06/2021
10:05:50

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 02/06/2021
10:08:08

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 02/06/2021
10:18:10

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

Sistema 02/06/2021
10:19:43

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

Sistema 02/06/2021
10:29:44

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 02/06/2021
10:34:23

O fornecedor REINALDO CARDOSO DANTAS venceu o LOTE - 1 pelo valor de
R$10.490,00.

Sistema 04/06/2021
11:13:49

Fornecedor: REINALDO CARDOSO DANTAS, com lance no valor de R$ 10.490,00,
sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Conforme contato com o
licitante por meio telefônico, este informou que houve um equivoco no
cadastramento da proposta no item 01, cadastrando valor unitário da placa e
não do par, o que impossibilitaria pelo preço o sucesso da licitação. Também,
diante do não envio da documentação necessário para sua classificação, como
doc pessoal, estatuto da empresa, certidões, alvarás e etc. Diante disso
promovo a recusa da proposta e desclassificação do mesmo.!

Sistema 04/06/2021
11:13:49

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado
FRACASSADO o aludido LOTE 1, pela ausência de licitantes classificados na
licitação.

Sistema 04/06/2021
11:13:49

O LOTE 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Conforme contato com o
licitante por meio telefônico, este informou que houve um equivoco no
cadastramento da proposta no item 01, cadastrando valor unitário da placa e
não do par, o que impossibilitaria pelo preço o sucesso da licitação. Também,
diante do não envio da documentação necessário para sua classificação, como
doc pessoal, estatuto da empresa, certidões, alvarás e etc. Diante disso
promovo a recusa da proposta e desclassificação do mesmo..

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 02/06/2021
10:06:25

Bom dia senhores licitantes, nesse instante estaremos iniciando a fase competitiva.
Sou a pregoeira responsável pelo certame, Karina Moreira.

Sistema 02/06/2021
10:07:58

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO
pelo pregoeiro!



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 02/06/2021
10:14:48

Senhores licitante, gostaria de esclarecer que o ITEM 01 se refere ao par de placas
para veículos.

Pregoeiro 02/06/2021
10:19:58

Senhor licitante, estamos em fase de negociação.

Pregoeiro 02/06/2021
10:20:43

Considerando o lance do item 01 ser referente ao preço do par de placas e do item
2 ser do valor unitário, há possibilidade de algum desconto?

Pregoeiro 02/06/2021
10:34:52

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo -
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/06/2021
10:35:00hs até o dia 04/06/2021 10:35:00hs para o(s) fornecedor(es): 

REINALDO CARDOSO DANTAS.

Pregoeiro 02/06/2021
10:35:10

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do
módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/06/2021
10:35:00hs até o dia 04/06/2021 10:35:00hs para o(s) fornecedor(es): 

REINALDO CARDOSO DANTAS.

Pregoeiro 02/06/2021
10:36:03

Senhor licitante, abri o prazo até sexta feira ás 10:35 (horário de brasília), para o
envio da proposta realinhada e documentos complementares, caso necessário.

Sistema 02/06/2021
17:24:51

O fornecedor REINALDO CARDOSO DANTAS acabou de ASSINAR sua Proposta
Final.

Sistema 04/06/2021
10:35:00

O prazo para o fornecedor REINALDO CARDOSO DANTAS enviar os documentos
complementares está encerrado.

Sistema 04/06/2021
10:35:00

O prazo para o fornecedor REINALDO CARDOSO DANTAS enviar a proposta final
está encerrado.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:13:49 horas do dia 04 de Junho de 2021 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 6E7AF6EA51FAE19D5B39783356ACEEF8

KARINA CARVALHO DIAS MOREIRA 
Pregoeiro(a) Oficial 

 

ALLISON MAICON BENTO PRETTO 
Equipe de Apoio 

 
 


