
MUNICÍPIO DE CABIXI/RO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 757/2021

Às 09:06:02 horas do dia 21 de Outubro 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 um Veículo
Caminhonete 0km..

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

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 Grande Porte

BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 19.180.210/0001-37 Microempresa

AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 07.137.068/0001-66 Microempresa

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 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

37576 P G AGUIAR
VIEIRA

27967465000172 CHEVROLET S10 LT
CABINE
DUPLA
2021/2022

R$
260.000,00

Classificada --



Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

95528 BR PRIME
COMERCIAL E
SERVIÇOS
LTDA

19180210000137 FIAT TORO
ENDURENCE
DIESEL 2.0

R$
220.000,00

Classificada --

92429 AUTOCAR
COMERCIO
DE VEICULOS
EIRELI

07137068000166 FIAT TOURO
ENDURENSE
4X4

R$
225.000,00

Classificada --

49745 FIBRA
DISTRIBUIÇÃO
& LOGÍSTICA

29887078000151 FIAT NOVA TORO
4X4 DIESEL
(ENDURANCE
AT9) +
ACESSÓRIOS

R$
220.000,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-
72

R$
260.000,00

19/10/2021
10:44:46

Classificado

AUTOCAR COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

R$
225.000,00

21/10/2021
08:57:17

Classificado

BR PRIME COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA

19.180.210/0001-
37

R$
220.000,00

20/10/2021
16:18:58

Fornecedor
Desclassificado

FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29.887.078/0001-
51

R$
220.000,00

21/10/2021
09:00:58

Classificado

BR PRIME COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA

19.180.210/0001-
37

R$
219.000,00

21/10/2021
09:08:23

Fornecedor
Desclassificado

FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29.887.078/0001-
51

R$
215.000,00

21/10/2021
09:12:18

Manual

AUTOCAR COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

R$
209.998,00

21/10/2021
09:18:37

Intermediario

AUTOCAR COMERCIO DE
VEICULOS EIRELI

07.137.068/0001-
66

R$
209.795,00

21/10/2021
09:20:09

Intermediario

FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29.887.078/0001-
51

R$
209.000,00

21/10/2021
09:15:53

Intermediario

BR PRIME COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA

19.180.210/0001-
37

R$
204.200,00

21/10/2021
09:15:27

Fornecedor
Desclassificado



Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor
Lance R$ Data/Hora Tipo

BR PRIME COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA

19.180.210/0001-
37

R$
204.000,00

21/10/2021
09:25:06

Fornecedor
Desclassificado

FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29.887.078/0001-
51

R$
185.000,00

28/10/2021
10:18:02

Negociacao

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
95528

21/10/2021
09:06:51

Bom dia Sra. pregoeira..

Sistema 21/10/2021
09:07:11

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 21/10/2021
09:07:18

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 21/10/2021
09:17:21

A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automáticamente e será de 02
(dois) minutos. Boa sorte!

Sistema 21/10/2021
09:22:11

A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.

Sistema 21/10/2021
09:24:13

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

Sistema 21/10/2021
09:25:06

ITEM 1 negociado no valor de R$ 204.000,00 pelo fornecedor ID: 95528 - Data Prop.:
20/10/2021 16:18:58

Sistema 21/10/2021
09:34:15

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:34:38

O fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo
valor de R$204.000,00.

Fornecedor
49745

21/10/2021
09:52:57

Requeremos a inabilitação da empresa arrematante, em virtude do descumprimento
ao item 13.6, alínea "a", página nº 016 do edital c/c com o art. 31, inciso II da Lei nº
8.666/93, que determina a apresentação de certidão negativa de falência e
concordata, o documento apresentado pela empresa NÃO é de falência, e sim de
ações cíveis, sendo INSUFICIENTE para atestar a inexistência de falência e/ou
concordata. A informação pode ser verificada diretamente no site do emissor
(https://cnc.tjdft.jus.br/solicitacao-externa), onde é possível selecionar a emissão de
certidão de civeis OU falência e concordata.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
49745

21/10/2021
10:21:12

Negativo, esta prática é vedada pela legislação. Não se trata de documento
complementar e sim da inclusão de novos documentos que deveriam ter sido
anexados previamente, no termos do Decreto nº 10.024/2019. Que é cristalino ao
estabelecer, em seu art. 26 "Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública." ou seja, o referido documento deveria ter sido incluído previamente,
permitir a inclusão deste documento se constitui em ilegalidade, que certamente será
combatida. Destaca-se ainda que o documento em questão não é regularidade fiscal,
e por isso, não poderá ser enviado posteriormente sob a justificativa de exercício dos
direitos previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

Fornecedor
49745

21/10/2021
10:24:09

Ao permitir o envio, ou ainda, enviá-lo por conta própria, a Administração Pública
ainda descumpriu o seu próprio edital, que determina COM CLAREZA, nos itens 12.7
e 12.8: 12.7 O Pregoeiro somente convocará o licitante classificado para o envio de
documentos complementares se tratar-se de certidão ou outro documento cujo
vencimento tenha ocorrido posteriormente a data em que os mesmos foram anexados
no sistema ou no caso de documentos que estejam ilegíveis ou de difícil
leitura/compreensão. 12.8 Não serão aceitos o envio de documentos faltosos, ou seja,
aqueles que deveriam ter sido anexados anteriormente ao início da disputa e que por
descuido, pela sua falta ou por qualquer outra razão não tenham sido anexados em
tempo hábil, sendo nesse caso, responsabilidade exclusiva do licitante.

Fornecedor
49745

21/10/2021
10:25:59

Perfeitamente, respeitamos à decisão da Administração Pública, mas discordamos e
por este motivos levaremos aos órgãos de Transparência, Fiscalização e Controle os
registros deste certame e principalmente, a conduta adotada por esta municipalidade
durante o julgamento, em total arrepio à legislação, pois, caso fosse correto este
entendimento, a Lei nº 8.666/93 perderia sua utilidade.

Fornecedor
49745

21/10/2021
10:32:09

Não se trata de excesso de formalismo e sim de evidente descumprimento à
legislação e ao próprio edital. Afinal, se o Pregoeiro decide, por conta própria, emitir o
documento faltante e apresentá-lo, para que serve o edital? para que serve os
documento elencados na Lei nº 8.666/93? Se o município prefere agir desta forma, o
correto seria exigir dos participantes somente a proposta de preços, já que o
Pregoeiro se encarregará de juntar os documentos de habilitação que não foram
apresentados. Trata-se de uma inovação na Lei que certame não encontra amparo
em instâncias superiores.

Fornecedor
49745

21/10/2021
10:33:51

Esta discussão é inócua, uma vez que esta Administração já assentou o seu
entendimento. Desta forma, aguardaremos o momento oportuno para impetrar o
recurso administrativo hierárquico.

Fornecedor
95528

21/10/2021
10:39:17

Sra. pregoeira.. fornecedor 49745 está querendo tumultuar o certame.. sim que abrir a
aba para anexo , irei lhe encaminhar.. ressaltando que temos esse veiculo a pronta
entrega..

Fornecedor
49745

22/10/2021
11:45:05

Bom dia Sr. Pregoeiro, qual o resultado do certame? o retorno definitivo estava
previsto para hoje as 10h50min. Saliento que é dever do participante acompanhar as
convocações e o andamento da licitação através da plataforma, não devemos ficar
aguardando a boa vontade dos candidatos ao fornecimento.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
95528

22/10/2021
13:08:18

Boa tarde Sr. pregoeiro.. estávamos sem internet aqui na nossa cidade o por isso não
conseguiram o contato.. Por gentileza entrar em contato no numero 62 981384925 ..
Obrigado, e peço desculpas.. pois agora que normalizou a energia elétrica aqui

Sistema 27/10/2021
13:17:54

Fornecedor: BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, com lance no valor de R$
204.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Preço ofertado fora
do valor de mercado para a região, conforme demonstrado no chat.!

Sistema 27/10/2021
13:17:54

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA venceu o ITEM - 1 pelo valor de
R$209.000,00.

Fornecedor
49745

28/10/2021
09:59:15

Oferto o negociado de R$ 187.000,00. Destaco ainda que o orçamento juntado aos
autos não contempla todas as especificações do edital, primeiramente porque incluiu
no preço uma capota marítima convencional, confeccionada em lona, enquanto o
edital exige uma capota em fibra, consideravelmente mais caro conforme se pode
verificar em pesquisa de mercado (https://www.google.com/search?
q=capota+fibra+toro&source=lmns&tbm=shop&bih=722&biw=1536&rlz=1C1CHZN_pt-
BRBR939BR939&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwjgzOmWlO3zAhVujJUCHVEdCzEQ_AUoAXoECAEQAQ).
Em segundo lugar, ao participar do presente certame, os interessados devem incluir
todos os custos diretos e indiretos para o devido fornecimento do objeto,
diferentemente de uma empresa que apenas emite um orçamento, sem considerar as
responsabilidades impostas ao participantes da licitação.

Fornecedor
49745

28/10/2021
10:03:13

Deve-se considerar também o risco e a responsabilidade que é de se fornecer um
produto ao governo. Por exemplo, se por qualquer motivo o fabricante se recusar a
prestar garantia, toda responsabilidade recairá sobre o fornecedor, que deverá arcar
com a substituição integral do veículo. Este tipo de despesa não é contemplada em
simples orçamentos emitidos por empresas que não participaram da disputa e, não
devem ser levados em consideração para balizamento de preço em condições
diferentes das exigidas pelo edital, são duas situações diferentes.

Fornecedor
49745

28/10/2021
10:06:21

Destaco ainda que a tendência do mercado é alta nos preços e, para fins de
comprovação, esta municipalidade pode verificar com emissor do orçamento
(concessionária local) a perspectiva de preços para os próximos meses, que
certificará os aumentos previstos para novembro, dezembro e janeiro. Desta forma,
até mesmo o valor negociado de R$ 187.000,00 com todos os acessórios conforme
exigido, em pouco tempo estará defasado.

Sistema 28/10/2021
10:17:02

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

Sistema 28/10/2021
10:18:02

ITEM 1 negociado no valor de R$ 185.000,00 pelo fornecedor ID: 49745 - Data Prop.:
21/10/2021 09:00:58

Sistema 28/10/2021
10:19:47

O tempo de negociação foi encerrado.

Sistema 28/10/2021
12:36:12

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem,
HABILITAR o fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA -29.887.078/0001-51
, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/10/2021
13:10:19

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 28/10/2021
13:25:23

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 28/10/2021
13:25:45

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 R$ 185.000,00

2º AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 07.137.068/0001-66 R$ 209.795,00

3º P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 R$ 260.000,00

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 21/10/2021
09:06:02

Bom Dia senhores licitantes, meu nome é Karina Moreira, e estaremos iniciando o
pregão eletrônico de n° 47/2021, referente a aquisição de uma caminhonete.

Sistema 21/10/2021
09:06:07

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

Pregoeiro 21/10/2021
09:16:56

Senhores licitantes, peço a vocês que atentem-se, tanto as especificações
solicitadas, quanto ao prazo de entrega para a formulação de seus lances. Assim
evitaremos maiores transtornos.

Pregoeiro 21/10/2021
09:37:13

Senhores licitantes, tendo encerrada a fase competitiva, bem como a negociação
procederei a analise da documentação de habilitação.

Pregoeiro 21/10/2021
10:13:42

Quanto a este questionamento a empresa poderá envia-la por meio do sistema no
prazo estabelecido para envio de documentos complementares, por se tratar de um
documento de fácil busca por meio eletrônico de acesso a todos.

Pregoeiro 21/10/2021
10:14:32

Porém, informo que após o encerramento do prazo de 24 horas dado para envio da
proposta final e docs complementares estaremos abrindo a intenção de recurso, para
que desejando se manifeste quanto aos questionamentos.

Sistema 21/10/2021
10:18:58

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo
certidao_falencia_e_concordata_1634822337.pdf do processo, o mesmo fica
disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo
no menu 'Documentos'.



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 21/10/2021
10:22:02

Em pesquisa rápida pelo site informado, busquei a certidão de falência e concordata
onde nada consta contra a referida empresa. Anexei a mesma na aba documentos
para analise por todos os licitantes. Sendo assim, não é razoável a desclassificação
do mesmo por apenas um equivoco na hora da pesquisa em clicar no campo errado,
sendo a condição estabelecida preexistente a abertura da sessão, conforme também
disposto no 1.211/2021 TCU.

Pregoeiro 21/10/2021
10:22:46

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo.
Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §
3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não
alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante
quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes
de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e
avaliado pelo pregoeiro.

Pregoeiro 21/10/2021
10:28:51

Caso veja necessidade apresente seu recurso conforme esclarecido, porém, informo
que nossas decisões em relação a situações semelhantes a esta seguem o disposto
no Acordão supramencionado. Pois, além de não ser razoável a desclassificação por
este ato, e excesso de formalismo, entendemos que também não fere a isonomia,
pois mesma oportunidade seria dada a outro participante. Quanto a aplicabilidade
deste Acórdão do TCU, o mesmo levanta muitos questionamentos, porém como
entidade inferior, como é nosso caso como órgão municipal, nos resta acatar tais
recomendações, para assim evitar eventuais penalidades.

Pregoeiro 21/10/2021
10:45:34

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo -
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/10/2021
10:46:00hs até o dia 22/10/2021 10:46:00hs para o(s) fornecedor(es): 

BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Pregoeiro 21/10/2021
10:45:47

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do
módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/10/2021
10:46:00hs até o dia 22/10/2021 10:46:00hs para o(s) fornecedor(es): 

BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Pregoeiro 21/10/2021
10:47:02

Reabertura da sessão 22/10/2021 ás 10:50, para finalização do procedimento,
intenção de recurso e encerramento da sessão.

Sistema 21/10/2021
10:47:12

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

Sistema 21/10/2021
10:49:18

O fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA acabou de ENVIAR
certidao_falencia_1021_1634824158.pdf no habilitanet.

Sistema 21/10/2021
10:59:02

O fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA acabou de ENVIAR
proposta_realinhada_cabixi_ro_1634824741.pdf no proposta final.

Sistema 21/10/2021
10:59:32

O fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA acabou de ASSINAR
sua Proposta Final.

Sistema 22/10/2021
10:27:34

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



Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 22/10/2021
10:46:02

O prazo para o fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA enviar a
proposta final está encerrado.

Sistema 22/10/2021
10:46:02

O prazo para o fornecedor BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA enviar os
documentos complementares está encerrado.

Pregoeiro 22/10/2021
11:06:09

Bom dia senhores licitantes

Pregoeiro 22/10/2021
11:08:24

Senhor licitante BR PRIME COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
19.180.210/0001-37, estou tentando contato desde ás 9:30 através dos números
(061) 3772-6218/(62) 3382-1278/(62) 9158-4718 e email
brprimecomercial@yahoo.com.br

Pregoeiro 22/10/2021
12:04:52

Senhores licitantes, estaremos suspendendo a licitação para retorno em 26/10/2021
(terça) ás 10:00 horas, para analise detalhada quanto a especificação e também ao
preço praticado em mercado para não haver qualquer prejuízo a administração.
Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (69) 3345-2353 - CPL.

Pregoeiro 26/10/2021
11:59:35

Senhores licitantes, desculpem a demora para o retorno da sessão. Desde já informo
que o valor apresentado não será aceito por esta administração diante dos valores
praticados na região serem bem abaixo do apresentado. Diante disso, entrei em
contato com a empresa para uma negociação com um valor mais próximo do
ofertado no mercado em nosso Estado, o que nos informou que tentaria verificar a
possibilidade e entraria em contato novamente. Para maior segurança jurídica deste
certame, estarei suspendendo a sessão novamente, para que eu possa apresentar
cotações de preço da região, juntamente com a devida justificativa detalhada, para
que nenhum licitante possa se sentir lesado, e assim estarei enviando na aba
documentos para publicidade de todos os interessados.

Sistema 27/10/2021
12:40:58

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo catalogo_touro_fiat_1635349258.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar
Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 27/10/2021
12:41:12

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo
tabela_fipe_funda_o_instituto_de_pesquisas_econ_micas_fipe_1635349271.pdf do
processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar
Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 27/10/2021
13:17:02

Senhores licitantes, encaminhei na aba documentos dois arquivos, um contendo
valor da tabela FIP e outro uma proposta enviada por uma concessionária da FIAT da
região, e diante do balizamento desse valores entrei em contato com a empresa para
tentar negociar para um valor mais próxima do praticado na região para o veículo
FIAT TOURO ENDURENCE 2.0 AUTOMATICA, porém a mesma nos informou que o
maior desconto que poderia nos dar era o de chegar a R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil), diante dos custos com transporte, impostos e etc, e mesmo
compreendendo a situação esta administração opta pela não aceitação do valor
proposto, sendo o máximo aceitável em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil).
Diante disso procederei a recusa da proposta e classificação das próximas empresas
para tentativa de negociação, e assim encerrar a presente licitação.
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Pregoeiro 28/10/2021
09:57:53

Bom dia, senhor licitante FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA, conforme contato
telefônico realizado agora por meio do número (62) 99982-1494, aonde
esclarecemos acerca do nosso limite aceitável de valor de R$ 180.000,00 e diante
disso a mesma nos esclareceu suas dificuldades e acerca das alterações de valores
que estão ocorrendo. Diante disso gostaria que a mesma desse seu posicionamento
final se aceita ou não a negociação no valor proposto, ressaltando que não há
possibilidade de elevação desse valor.

Pregoeiro 28/10/2021
10:19:22

Diante das tratativas de negociação e conforme os esclarecimentos apresentados,
aceitamos o valor de R$ 185.000,000 (Cento e oitenta e cinco mil).

Pregoeiro 28/10/2021
10:20:23

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo -
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/10/2021
10:20:00hs até o dia 29/10/2021 10:20:00hs para o(s) fornecedor(es): 

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA.

Sistema 28/10/2021
11:44:46

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA acabou de ASSINAR sua
Proposta Final.

Sistema 28/10/2021
12:36:00

O prazo de envio da proposta final para o fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA foi encerrado pelo Pregoeiro(a)!.

Pregoeiro 28/10/2021
12:36:43

Informo que estarei abrindo o prazo para intenção de recurso em 30 minutos.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:25:45 horas do dia 28 de Outubro de 2021 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).
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