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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

980060.32020 .28249 .5177 .16440474417

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00003/2020

Às 08:00 horas do dia 23 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 027/2020 de 01/01/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 087/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimenticios para a alimentação escolar com entrega parcelada em conrograma fornecido pela secretaria municipal
de educação para atender os estudades da rede municipal e estadual de educação do municipio de placas pa., tendo
em vista Analise de documentação, e possibilidade de juntada de documento, conforme item 11.21 Deverá
acompanhar a proposta vencedora, os documentos referente ao item 10 do presente edital. Portanto, a empresa
desabilitada pela ausência de documento pode anexar nesse momento e para esse item não foi aberto prazo. Para
as demais que apresentaram documento vencido sem que haja previsão para apresentação dele readequado, não
cabe a aplicação do item apontado..

Item: 3
Descrição: SEMENTE
Descrição Complementar: SEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR IPR SIRIRI, ESPÉCIE 1
FEIJÃO CARIOCA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.100 Unidade de fornecimento: Embalagem 10,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 83.811,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: A. NETO DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 67.000,0000 .

Histórico
Item: 3 - SEMENTE

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 21/09/2020
11:54:36 Volta de Fase para Habilitação

Inabilitado 23/09/2020
08:23:26

Inabilitação de proposta. Fornecedor: RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL,
CNPJ/CPF: 22.033.970/0001-26, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000. Motivo: sumula
473 do STF, dado que não atentou-se na possibilidade da empresa de menor preço fazer
juntada do documento que a desabilitou, e consequentemente habilitou a empresa aqui
tratada

Aceite 23/09/2020
08:24:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. NETO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
03.075.858/0001-03, pelo melhor lance de R$ 67.000,0000. Motivo: Após analise
minuciosa das documentações de habilitação das empresas, notou-se a não atenção
quanto ao documento de habilitação da empresa A.NETO SANTOS, e a possibilidade de
juntada posterior ao vencimento da sua proposta.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

23/09/2020
08:25:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor A. NETO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
03.075.858/0001-03.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

23/09/2020
08:28:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A. NETO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 03.075.858/0001-03.

Habilitado 23/09/2020
08:30:15

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A. NETO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
03.075.858/0001-03, pelo melhor lance de R$ 67.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/09/2020
11:54:36

Este pregão foi reagendado para 23/09/2020 08:00.

Sistema 21/09/2020
11:54:36

Sr(s) fornecedor(es), o item 3 está retornando à fase de Habilitação.

Pregoeiro 23/09/2020
08:19:43

Prezados licitantes, bom dia. Após analise minuciosa das documentações de
habilitação das empresas, notou-se a não atenção quanto ao documento de

habilitação da empresa A.NETO SANTOS, e a possibilidade de juntada posterior
ao vencimento da sua proposta.

Pregoeiro 23/09/2020
08:21:57

O apontado, ocasionou a não aceitação do documento de habilitação da empresa
A NETO SANTOS e consequentemente a habilitação do licitante melhor

classificado em sequencia. No entanto, com fulcro na sumula 473 do STF,
revogamos o ato que desabilitou a empresa A NETO SANTOS, e passamos a fazer

a convocação do anexo, conforme dispõe o edital.
Sistema 23/09/2020

08:25:00
Senhor fornecedor A. NETO DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 03.075.858/0001-03,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema 23/09/2020

08:28:03
Senhor Pregoeiro, o fornecedor A. NETO DOS SANTOS, CNPJ/CPF:

03.075.858/0001-03, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema 23/09/2020

08:30:15
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para

os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no
julgamento´.

Pregoeiro 23/09/2020
08:30:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2020 às
08:51:00.

Pregoeiro 23/09/2020
08:54:52

Senhores Licitantes, inexistindo intenções de recurso e nada possuindo mais a
registrar, encerramos a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 21/09/2020
11:54:36

Analise de documentação, e possibilidade de juntada de documento, conforme item
11.21 Deverá acompanhar a proposta vencedora, os documentos referente ao item
10 do presente edital. Portanto, a empresa desabilitada pela ausência de documento
pode anexar nesse momento e para esse item não foi aberto prazo. Para as demais
que apresentaram documento vencido sem que haja previsão para apresentação dele
readequado, não cabe a aplicação do item apontado.. Reagendado para: 23/09/2020
08:00

Abertura de Prazo 23/09/2020
08:30:15 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

23/09/2020
08:30:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2020 às 08:51:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
08:55 horas do dia 23 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV 
Pregoeiro Oficial

SANTINEY PEREIRA CAMPOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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