
23/11/2022 07:32 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/52791/completo_relatorio_ata_final_completo_211531771.html 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI -
RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022
PROCESSO LICITATÓRIO

999/2022/SEMUSA
Às 09:05:52 horas do dia 21 de Novembro 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 equipamentos para o funcionamento do prédio da Academia da Saúde para atendimento das demandas da Atenção Básica de Saúde e
Unidade Mista de Saúde do Município 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

RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 42.036.849/0001-65 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

86783 RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 42036849000165 TREVALA TL-CDE41-1 R$ 77.350,00 Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 42.036.849/0001-65 R$ 77.350,00 18/11/2022 16:26:00 Fornecedor Desclassificado

RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 42.036.849/0001-65 R$ 24.999,00 21/11/2022 09:47:59 Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 21/11/2022
09:05:52

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 21/11/2022
09:06:14

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!
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 21/11/2022
09:16:15

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

Sistema 21/11/2022
09:16:43

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! A disputa do LOTE 1 foi reiniciada pelo seguinte
motivo: Por não haver prorrogação automática

Fornecedor
86783

21/11/2022
09:23:22

Bom dia sr pregoeiro, qual valor da estimativa da administração?

Sistema 21/11/2022
09:26:45

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

Pregoeiro 21/11/2022
09:32:28

Senhor licitante, aguardo uma resposta

Fornecedor
86783

21/11/2022
09:33:56

Bom dia, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado

Sistema 21/11/2022
09:36:19

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos.

Sistema 21/11/2022
09:47:59

LOTE 1 negociado no valor de R$ 24.999,00 pelo fornecedor ID: 86783 - Data Prop.: 18/11/2022 16:26:00

Sistema 21/11/2022
09:51:21

O tempo de negociação está encerrado.

Pregoeiro 21/11/2022
10:14:39

Senhor licitante, o valor orçado do lote é de R$ 19.799,35. É possível negociarmos neste valor?

Fornecedor
86783

21/11/2022
10:18:36

Esse é o nosso melhor valor

Sistema 21/11/2022
10:49:11

Fornecedor: RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, com lance no valor de R$ 24.999,00, sua proposta FOI RECUSADA
pelo motivo abaixo: Por não haver sucesso na negociação do lote abaixo do orçado!

Sistema 21/11/2022
10:49:11

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
10:49:11

O LOTE 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Por não haver sucesso na negociação do lote abaixo do orçado.

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 21/11/2022
09:05:59

Senhores licitantes, bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2022. 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 21/11/2022
09:06:06

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

Pregoeiro 21/11/2022
09:22:10

Senhor licitante informo que o lance está excessivamente acima do orçado.

Pregoeiro 21/11/2022
09:23:52

Senhor licitante, podemos negociar o lote em 18 mil?

Pregoeiro 21/11/2022
09:36:56

Abro para tentativa de negociação. Saliento que o valor estimado está disponível.
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Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:49:11 horas do dia 21 de Novembro de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 75A823BBD775D7597CBD5F40A08FEE9C

Allison Maicon Bento Pretto 
Pregoeiro(a) Oficial

 
 

Alessandro de Souza Oliveira 
Equipe de Apoio 

 


