
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 412/2021

Às 09:03:35 horas do dia 17 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: Aquisição de 01 (uma) Bomba Centrifuga
– Bomba D’água..

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

N. V. VERDE EIRELI 03.363.727/0001-21 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 Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

72497 N. V. VERDE
EIRELI

03363727000121 THEBE 40-
200

THEBE R$
22.698,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

N. V. VERDE EIRELI 03.363.727/0001-21 R$ 22.698,00 15/06/2021 12:55:53 Classificado



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/06/2021
09:07:30

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 17/06/2021
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!

Fornecedor
72497

17/06/2021
09:11:11

Bom dia. Infelizmente, não há possibilidade de chegar ao valor orçado.

Sistema 17/06/2021
09:17:46

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

Fornecedor
72497

17/06/2021
09:19:38

Certamente, porém com as características informadas, sem nem muitos detalhes,
o mínimo que a empresa conseguiu com os fornecedores, foi esse valor que está
registrado neste pregão, tendo em vista a atual situação de mercado, sendo
assim, o valor orçado pelo orgão está inexequivel comparado a realidade
pandemica que estamos vivendo que inclui todas as custas com transportes e
afins, infelizmente.

Sistema 17/06/2021
09:25:08

O ITEM 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Diante da justificativa da
empresa de que conforme as características exigidas no item, chegar ao
valor orçado se torna inexequível, não havendo assim possibilidade de
lograr exito na presente disputa..

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º N. V. VERDE EIRELI 03.363.727/0001-21 R$ 22.698,00

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/06/2021
09:03:35

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

Pregoeiro 17/06/2021
09:04:57

Bom dia senhores licitantes, meu nome é Karina Moreira e serei a responsável por
este pregão de eletrônico de nº 20/2021/CPL de Cabixi-RO. O qual tem por objeto a
aquisição de uma Bomba d' Agua.

Pregoeiro 17/06/2021
09:08:18

Desde já alerto que o valor da proposta está mais que o dobro do orçado.

Pregoeiro 17/06/2021
09:13:52

Deixei disponível o valor orçado para sendo possível chegar ao valor, caso contrário
o item restará fracassado.



Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:25:08 horas do dia 17 de Junho de 2021 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 05656739105A3D91806BEE9DCDA29895

KARINA CARVALHO DIAS MOREIRA 
Pregoeiro(a) Oficial 

 

ALLISON MAICON BENTO PRETTO 
Equipe de Apoio 

 
 


