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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI -
RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022
PROCESSO LICITATÓRIO

934/2022/SEMUSA
Às 09:05:18 horas do dia 27 de Outubro de 2022 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: A presente Licitação tem por objeto a
Aquisição de veículo Van, em decorrência da transferência de recursos financeiros pelo Fundo Estadual de Saúde de acordo com a Proposta nº 1004/2022-
04, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde de Cabixi - RO.

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

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 Grande Porte

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 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

66519 FIBRA DISTRIBUIÇÃO &
LOGÍSTICA

29887078000151 FIAT DUCATO MINIBUS 15+1
EXECUTIVE

R$
315.000,00

Classificada --

73480 P G AGUIAR VIEIRA 27967465000172 RENAULT MASTER
L3H2

2022/2022 R$
300.000,00

Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 R$ 315.000,00 17/10/2022 15:59:52 Fornecedor Desclassificado

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 R$ 300.000,00 25/10/2022 10:56:05 Fornecedor Desclassificado

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA 29.887.078/0001-51 R$ 298.000,00 27/10/2022 09:14:03 Fornecedor Desclassificado

P G AGUIAR VIEIRA 27.967.465/0001-72 R$ 295.000,00 27/10/2022 09:17:33 Fornecedor Desclassificado
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 27/10/2022
09:06:10

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 27/10/2022
09:06:16

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 27/10/2022
09:16:17

ID: 73480 - Data Prop.: 25/10/2022 10:56:05 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06,
sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

Sistema 27/10/2022
09:16:17

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

Sistema 27/10/2022
09:22:24

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

Sistema 27/10/2022
09:32:26

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 27/10/2022
09:42:35

O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$295.000,00.

Fornecedor
73480

03/11/2022
11:02:48

Bom dia. sim, não conseguir enviar. teria como abrir novamente?

Fornecedor
73480

10/11/2022
12:01:08

Bom dia. Informamos que o veiculo ofertado possue Teto Alto e Poltronos Reclinaveis sim. Vamos enviar uma ficah técnica mais
detalhada.

Sistema 17/11/2022
08:10:52

O fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R$298.000,00.

Sistema 17/11/2022
08:10:52

Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA, com lance no valor de R$ 295.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa
não encaminhou documento contendo folder/prospecto que comprovasse e esclarecesse os apontamentos feitos pela
secretaria.!

Fornecedor
66519

18/11/2022
09:54:00

Prezado pregoeiro, infelizmente não temos condições de assumir a proposta em virtude da montadora da marca não ter o veículo para
novos pedido, visto que o modelo será descontinuado e fabricado um novo sem previsão de entrega.

Sistema 21/11/2022
10:20:01

Fornecedor: FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA, com lance no valor de R$ 298.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo
abaixo: Pela empresa ter informado que não há como entregar o objeto!

Sistema 21/11/2022
10:20:01

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

Sistema 21/11/2022
10:20:01

O LOTE 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Pela empresa ter informado que não há como entregar o objeto.

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 27/10/2022
09:05:18

Senhores licitantes, bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 060/2022. Meu nome é Allison, sou o pregoeiro do
Município de Cabixi – RO, responsável pela condução deste certame. O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o
de MENOR PREÇO POR LOTE. Todas as propostas serão classificadas à fase de lances, pois no momento fica imprecisa a verificação de
elementos que contrariem as disposições do edital. Na fase de aceitabilidade de propostas, porém, será realizada análise mais
pormenorizada, tanto em relação ao preço quanto em relação ao detalhamento de especificações da proposta, no tocante à proposta
vencedora(s). Desejamos boa sorte a todos, bons lances, e claro, muita atenção e responsabilidade na propositura de lances durante a
sessão, pois lances não honrados poderão ocasionar penalidades nos termos legais.

Sistema 27/10/2022
09:06:24

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

Pregoeiro 27/10/2022
09:22:03

Estarei abrindo prazo para negociação com o detentor da melhor proposta

Pregoeiro 27/10/2022
09:42:40

Será feito o aceite da proposta para que seja possível a convocação da proposta readequada, podendo ainda ser recusada caso evidencie
alguma inconformidade.

Pregoeiro 27/10/2022
09:47:39

Senhores licitantes, estarei abrindo prazo para envio da proposta final e estarei ao mesmo tempo procedendo a analise da habilitação do
licitante. Saliento que junto a proposta deve ser encaminhado folder/prospecto do objeto ofertado
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 27/10/2022
09:48:11

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 27/10/2022 09:50:00hs até o dia 28/10/2022 09:50:00hs para o(s) fornecedor(es): 

P G AGUIAR VIEIRA.

Sistema 27/10/2022
10:15:39

O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA acabou de ENVIAR proposta_de_pre_o_realinhada_1666876539.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2022
10:15:50

O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA acabou de ENVIAR renault_master_l1h1_l2h2_l3h3_1666876550.pdf no proposta final.

Sistema 28/10/2022
09:50:01

O prazo para o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA enviar a proposta final está encerrado.

Sistema 31/10/2022
12:37:40

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO  

Sr(s). Fornecedor(es),  
Informo que a secretaria nos solicitou que a vossa empresa encaminhe um propospecto mais claro e detalhado quanto ao veiculo ofertado
para que se proceda a analise

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 31/10/2022
12:38:13

O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 31/10/2022 12:45:00hs até o dia 01/11/2022 12:45:00hs para o(s) fornecedor(es): 

P G AGUIAR VIEIRA.

Sistema 01/11/2022
12:45:02

O prazo para o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA enviar a documentação legal está encerrado.

Sistema 01/11/2022
12:45:02

O prazo para o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA enviar a documentação legal está encerrado.

Pregoeiro 03/11/2022
11:00:57

Senhor licitante, como informado anteriormente a secretaria nos solicitou que a vossa empresa encaminhe um prospecto mais claro e
detalhado quanto ao veiculo ofertado para que se proceda a analise, houve algum problema quanto ao envio do mesmo?

Pregoeiro 03/11/2022
11:04:01

O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 03/11/2022 11:05:00hs até o dia 03/11/2022 13:05:00hs para o(s) fornecedor(es): 

P G AGUIAR VIEIRA.

Pregoeiro 03/11/2022
11:04:16

Reabro o prazo de duas horas para envio

Sistema 03/11/2022
11:05:21

O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA acabou de ENVIAR renault_master_l1h1_l2h2_l3h3_1667484321.pdf no menu Docs. Legal.

Sistema 03/11/2022
13:05:02

O prazo para o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA enviar a documentação legal está encerrado.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/11/2022
11:54:35

RETORNO DA SECRETARIA  

Sr(s). Fornecedor(es),  

DESPACHO
 
 
DA: SEMUSA
 
PARA: COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO
 

Assunto: Analise de objeto ofertado

 

Em atenção ao despacho desta CPL quanto a análise do objeto ofertado
pela empresa P G AGUIAR VIEIRA, referente ao Pregão Eletronico n.º
060/2022/CPL, em breve analise fl. 124, não foi detectado na FICHA TECNICA,
(teto alto e poltronas reclinaveis) especificações contidas no edital, favor
comunicar a empresa que nos mostre com clareza esses requisitos.

Conforme exposto acima em data de 31/10/2022, não restou demonstrado
pela empresa vencedora se o veiculo ofertado possui TETO ALTO e
POLTRONAS RECLINAVEIS, itens indispensaveis do veiculo e que consta no
termo de referencia fl. 015, sem a devida comprovação, esta secretaria de saúde
se posiciona desfavoravel a aquisição.

 

Cabixi - RO, 10 de Novembro de 2022.

 

Jair Godinho da Silva
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dec. nº 001/2021

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 10/11/2022
11:55:49

Diante do despacho da secretaria solicito a empresa que informe quanto aos questionamentos apontados no prazo de 24h, caso contrário
promoverei a desclassificação da empresa.

Pregoeiro 10/11/2022
12:25:55

O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 10/11/2022 12:25:00hs até o dia 11/11/2022 12:25:00hs para o(s) fornecedor(es): 

P G AGUIAR VIEIRA.

Sistema 11/11/2022
12:25:01

O prazo para o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA enviar a documentação legal está encerrado.

Pregoeiro 16/11/2022
13:37:06

Senhores licitantes, bom dia! Em conformidade com o informado anteriormente, tendo em vista que a empresa não encaminhou
documento contendo folder/prospecto que comprovasse e esclarecesse os apontamentos feitos pela secretaria, com base no subitem 11.2.
promovo a desclassificação da empresa, pois a secretaria já se manifestou dizendo que sem a devida comprovação a secretaria de saúde
se posiciona desfavorável a aquisição.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 17/11/2022
08:12:00

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA FINAL  

Sr(s). Fornecedor(es),  
Informo que estarei analisando a documentação de habilitação da empresa Fibra Distribuição e Logística ao tempo que abro prazo para
envio da proposta com o folder do objeto ofertado.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 17/11/2022
08:12:51

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 17/11/2022 09:15:00hs até o dia 18/11/2022 09:15:00hs para o(s) fornecedor(es): 

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA.

Sistema 18/11/2022
09:15:01

O prazo para o fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 18/11/2022
09:31:14

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 18/11/2022 09:35:00hs até o dia 18/11/2022 12:30:00hs para o(s) fornecedor(es): 

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA.

Sistema 18/11/2022
12:30:01

O prazo para o fornecedor FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 21/11/2022
10:18:59

Diante do exposto, promovo a desclassificação de vossa empresa e o fracasso do presente certame

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:20:01 horas do dia 21 de Novembro de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 165BD25630A51B65D563E199A90A6B28

Allison Maicon Bento Pretto 
Pregoeiro(a) Oficial

 
 

Alessandro de Souza Oliveira 
Equipe de Apoio 

 


