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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

982573.212021 .66599 .4354 .36190152

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00021/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 29 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2021 de 11/01/2021, 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 057, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Registro de Preço para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de
eletrodoméstico e utensílios para merenda escolar (caneca, prato e colher), para atender as necessidades das
Escolas da rede municipal de ensino de São Lourenço da Mata – PE., tendo em vista Em face das alegações fixadas
no recurso impetrado pela S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e diante os
elementos por ela apresentados, observou este pregoeiro a necessidade de retornar a fase, visto que a empresa
declarada vencedora para os itens 13 e 14 ofertou produtos que não atendem as disposições do edital..

Item: 13
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador, tipo: parede, potência motor: 200 w, tensão alimentação: 220 v,
características adicionais: hélice com 3 pás velocidade mínima: 1.500 rpm, material: aço
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 375 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 221,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES, pelo melhor lance de R$
196,0000 e a quantidade de 375 Unidade .

Item: 14
Descrição: Ventilador
Descrição Complementar: Ventilador, tipo: parede, potência motor: 200 w, tensão alimentação: 220 v,
características adicionais: hélice com 3 pás velocidade mínima: 1.500 rpm, material: aço
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 221,7200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico
Item: 13 - Ventilador

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 24/09/2021
16:57:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/09/2021
14:25:02

Recusa da proposta. Fornecedor: RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894, CNPJ/CPF:
40.302.466/0001-66, pelo melhor lance de R$ 175,9000. Motivo: Da analise temos que
a licitante apresentou proposta para os itens com características inferiores e divergentes
as requisitadas nos itens 13 e 14 do quadro que consta no termo de referencia, anexo I
do edital. Por essa razão a recusa de sua proposta.

Recusa de
proposta

29/09/2021
14:33:00

Recusa da proposta. Fornecedor: M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.062.777/0001-50, pelo melhor lance de R$ 182,0000. Motivo: Da analise
temos que a licitante apresentou proposta para os itens com potencia inferior as
requisitadas nos itens 13 e 14 do quadro que consta no termo de referencia, anexo I do
edital. Por essa razão a recusa de sua proposta.

Abertura do
prazo -

29/09/2021
14:50:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE VENTILADORES, CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27.
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Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/09/2021
15:13:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VENTISOL NORDESTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES, CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27.

Aceite de
proposta

04/10/2021
09:17:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE VENTILADORES, CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27, pelo melhor lance de
R$ 196,0000.

Habilitação de
fornecedor

04/10/2021
10:29:59

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE VENTILADORES - CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Ventilador

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 24/09/2021
16:57:12 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/09/2021
14:24:17

Recusa da proposta. Fornecedor: RENIZE DE MATOS CRUZ 46715679894, CNPJ/CPF:
40.302.466/0001-66, pelo melhor lance de R$ 180,0000. Motivo: Da analise temos que
a licitante apresentou proposta para os itens com características inferiores e divergentes
as requisitadas nos itens 13 e 14 do quadro que consta no termo de referencia, anexo I
do edital. Por essa razão a recusa de sua proposta.

Recusa de
proposta

29/09/2021
14:33:41

Recusa da proposta. Fornecedor: M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.062.777/0001-50, pelo melhor lance de R$ 182,0000. Motivo: Da analise
temos que a licitante apresentou proposta para os itens com potencia inferior as
requisitadas nos itens 13 e 14 do quadro que consta no termo de referencia, anexo I do
edital. Por essa razão a recusa de sua proposta.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/09/2021
15:05:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/09/2021
17:23:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARIA CONSUELO SOARES
DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78.

Aceite de
proposta

04/10/2021
09:18:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, pelo melhor lance de R$ 201,9900.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/10/2021
10:42:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/10/2021
11:11:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARIA CONSUELO SOARES
DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78.

Inabilitação
de fornecedor

04/10/2021
16:37:42

Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ/CPF:
28.697.784/0001-78, pelo melhor lance de R$ 201,9900. Motivo: Não cumprimento do
subitem 9.11.1.1 do edital, conforme registro no chat.

Inabilitação
de fornecedor

04/10/2021
16:51:44

Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ/CPF:
28.697.784/0001-78, pelo melhor lance de R$ 201,9900. Motivo: Não cumprimento do
subitem 9.11.1.1 do edital, conforme registro no chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/10/2021
17:03:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS FERNANDO ZAMUNER
41548092886, CNPJ/CPF: 20.835.016/0001-21.

Recusa de
proposta

05/10/2021
11:30:40

Recusa da proposta. Fornecedor: LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886, CNPJ/CPF:
20.835.016/0001-21, pelo melhor lance de R$ 202,0000. Motivo: Decido por declarar
desclassificada a proposta apresentada pelo licitante LUCAS FERNANDO ZAMUNER
41548092886, CNPJ/CPF: 20.835.016/0001-21, por descumprimento do item 8.6 do
edital.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/10/2021
11:30:40

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUCAS
FERNANDO ZAMUNER 41548092886, CNPJ/CPF: 20.835.016/0001-21.

Cancelado no
julgamento

05/10/2021
11:36:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: Em razão da SEDUC vir solicitando brevidade na
conclusão do presente processo, face a necessidade dos itens que constam nesse para
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serem destinados as escolas, para retomada das aulas presenciais e que todos os
licitantes subsequentes, ofertaram propostas com valores unitários acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/09/2021
16:57:12

Este pregão foi reagendado para 29/09/2021 14:00.

Sistema 24/09/2021
16:57:12

Sr(s) fornecedor(es), os itens 13 e 14 estão retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 29/09/2021
14:00:39

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 29/09/2021
14:03:19

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n°
021/2021, cujo objeto é a Registro de Preço para eventual Contratação de
empresa especializada para fornecimento parcelado de eletrodoméstico e
utensílios para merenda escolar (caneca, prato e colher), para atender as
necessidades das Escolas da rede municipal de ensino de São L. da Mata.

Pregoeiro 29/09/2021
14:06:03

A retomada se dá em razão das dos elementos integrantes no recurso
interposto pela empresa S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E

EXPORTADORA LTDA.
Pregoeiro 29/09/2021

14:16:18
Como já registrado na sessão inicial, a empresa RENIZE DE MATOS CRUZ

46715679894, inscrita no CNPJ sob n° 13.729.630/0001-43, em sua proposta
para os itens 13 e 14 oferta itens com dimensão inferior as requisitadas no

edital. No caso o termo de referência requisita os itens com 60 cm e a empresa
oferta produto com 50 cm.

Pregoeiro 29/09/2021
14:19:21

Além disso, oferta ventiladores de coluna, quando no termo de referencia é
requisitado ventiladores de parede.

Pregoeiro 29/09/2021
14:19:32

Ante o exposto decido por desclassificar a proposta da empresa RENIZE DE
MATOS CRUZ 46715679894, para os itens 13 e 14.

Pregoeiro 29/09/2021
14:29:24

Quanto a análise da proposta apresentada pela empresa M.K. DE AZEVEDO
ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI, temos que esta também não atende as

disposições do edital, visto que a potencia do produto ofertado é inferior ao
requisitado, conforme demonstra as razões recusais apresentada pela empresa

S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Pregoeiro 29/09/2021

14:31:08
Razão pela qual decido pela desclassificação da empresa M.K. DE AZEVEDO

ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI, para os itens 13 e 14.
Pregoeiro 29/09/2021

14:34:19
Ante as desclassificações, passaremos a analisar as propostas subsequentes.

Pregoeiro 29/09/2021
14:38:27

Para VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES -
Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria encontra-se melhor

classificado para o(s) item(ns) 13. Nesse contexto, visando privilegiar a
economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor

ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro 29/09/2021

14:39:21
Para VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES -

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa.
mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.

08.934.225/0001-
27

29/09/2021
14:45:08

Boa tarde, informamos que o preços que apresentamos está no nosso limite.

Pregoeiro 29/09/2021
14:45:36

Para VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES -
Certo.

Sistema 29/09/2021
14:50:43

Senhor fornecedor VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
VENTILADORES, CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 13.
Pregoeiro 29/09/2021

14:55:03
Para VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES -

Solicito o envio, até às 16h53min, de HOJE, dia 29/09/2021, por meio da opção
“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, o respectivo

catálogos dos itens ofertados, conforme condições estabelecidas no Edital deste
Pregão.

Pregoeiro 29/09/2021
14:57:06

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Prezado (a), boa tarde.
Observamos que vossa senhoria encontra-se melhor classificado para o(s)
item(ns) 14. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este

município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns)
citado(s)?

Pregoeiro 29/09/2021
14:57:16

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Concedo o prazo de 05 (cinco)
minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei

a negociação como inexitosa.
28.697.784/0001-

78
29/09/2021
15:00:38

Boa tarde
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28.697.784/0001-
78

29/09/2021
15:00:45

Boa tarde, um momento para analise

28.697.784/0001-
78

29/09/2021
15:03:20

Infelizmente, estamos no nosso melhor valor

Pregoeiro 29/09/2021
15:03:50

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Certo.

Sistema 29/09/2021
15:05:22

Senhor fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ/CPF:
28.697.784/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Pregoeiro 29/09/2021
15:05:51

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Solicito o envio, até às 17h10min,
de HOJE, dia 29/09/2021, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último

lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades ofertadas e
catálogo do produto, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Pregoeiro 29/09/2021
15:08:42

Face o tempo concedido para que os licitantes apresentem os documentos
requisitados, será necessário a suspensão da presente sessão.

Pregoeiro 29/09/2021
15:09:02

A retomada da sessão ocorrerá, amanhã QUINTA-FEIRA, dia 30/10/2021, às
11h00 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.

Pregoeiro 29/09/2021
15:09:18

Sessão suspensa.

Sistema 29/09/2021
15:13:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO
DE VENTILADORES, CNPJ/CPF: 08.934.225/0001-27, enviou o anexo para o

ítem 13.
Sistema 29/09/2021

17:23:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,

CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro 30/09/2021

11:00:20
Prezados, bom dia.

Pregoeiro 30/09/2021
11:03:18

Por um equivoco foi informado no chat a reunião de retomada como sendo para
o dia 30/10/2021, onde na realidade seria para hoje dia 30/09/2021.

Pregoeiro 30/09/2021
11:06:10

E face o equivoco e considerando que possíveis interessados podem não estar
presente na presente sessão em razão da data outrora mencionada no chat.

Pregoeiro 30/09/2021
11:08:37

Com intuído de demonstrar total lisura e transparência do processo, inclusive
quanto as decisões aqui adotadas para ciência de todos os participantes, não

será possível a continuação da presente neste momento.
Pregoeiro 30/09/2021

11:10:49
Para fins de registro, consigno que a reunião de retomada ocorrerá A retomada

da sessão ocorrerá, amanhã SEGUNDA-FEIRA, dia 04/10/2021, às 09h00
(horário de Brasília - DF). Espero por todos.

Pregoeiro 30/09/2021
11:17:14

Registro ainda que será veiculado no Diário oficial dos Municípios
(http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/) amanhã, a nova data da reunião
(04/10/2021), aqui indicada para retomada da sessão, assim como em campo
especifico do sistema relativo ao registro de avisos vinculados a este processo,

para conhecimento de todos.
Pregoeiro 30/09/2021

11:18:17
Ante o registrado, reitero: A retomada da sessão ocorrerá, SEGUNDA-FEIRA,

dia 04/10/2021, às 09h00 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro 30/09/2021

11:18:24
Sessão suspensa.

Pregoeiro 04/10/2021
09:03:45

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 04/10/2021
09:05:23

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n°
021/2021, cujo objeto é a Registro de Preço para eventual Contratação de
empresa especializada para fornecimento parcelado de eletrodoméstico e
utensílios para merenda escolar (caneca, prato e colher), para atender as
necessidades das Escolas da rede municipal de ensino deste município.

Pregoeiro 04/10/2021
09:05:45

Com a análise das proposta apresentadas pela empresa outrora convocadas.

Pregoeiro 04/10/2021
09:15:11

Da análise, temos que:

Pregoeiro 04/10/2021
09:16:40

As empresas VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE
VENTILADORES LTDA e MARIA CONSUELO SOARES DA MATA atenderam a

todas as disposições do edital, por isso passo a decidir.
Pregoeiro 04/10/2021

09:16:52
Por atende a todas as disposições do edital declaro ACEITA a proposta de

preços apresentada pela empresa VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E
COMERCIO DE VENTILADORES LTDA, para o item 13.

Pregoeiro 04/10/2021
09:17:03

Por atende a todas as disposições do edital declaro ACEITA a proposta de
preços apresentada pela empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, para o

item 14.
Pregoeiro 04/10/2021

09:18:35
Passaremos neste momento, para fase de análise dos documentos de

habilitação apresentados pelo licitante cuja proposta foi declarada aceita.
Pregoeiro 04/10/2021

09:19:01
Preliminarmente a análise dos documentos de habilitação, das licitantes cujas

propostas foram de declaradas aceitas, procederemos com a consulta aos
sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
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Pregoeiro 04/10/2021
10:04:03

Consultado os sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital,
constatamos que as empresas supracitadas não possuem impedimentos em

contratar com o município.
Pregoeiro 04/10/2021

10:05:05
Daremos continuidade a sessão com a análise dos documentos de habilitação.

Pregoeiro 04/10/2021
10:28:55

Da analise dos documentos de habilitação apresentados pela licitante VENTISOL
NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA, temos que esta
apresentou todos os documentos solicitados no edital devidamente vigente na

data da reunião inicial.
Pregoeiro 04/10/2021

10:29:14
Por isso decido por declara-la habilitada e vencedora para o item 13.

Sistema 04/10/2021
10:30:24

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 04/10/2021

10:31:42
Da análise dos documentos de habilitação MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
temos que esta não fez juntar aos documentos de habilitação anexo ao sistema,

o balanço patrimonial na forma requisitada pelo subitem 9.10.2 do edital.
Pregoeiro 04/10/2021

10:35:14
Apresentou a certidão de regularidade fiscal municipal com data de validade
expirada na data de abertura do presente e atestados de capacidade técnica

não compatíveis com o objeto.
Pregoeiro 04/10/2021

10:36:02
Porém com base no disposto no item 5.3 do edital, procedemos com diligência
junto ao SICAF no sentido de obter os documentos conforme dispõe os itens

editalicios acima referenciados.
Pregoeiro 04/10/2021

10:37:55
Na consulta ao SICAF constatamos apenas a presença do Balanço patrimonial

da forma requisitada no edital e a certidão de requisitada no item 9.9.8 do
edital, devidamente regular.

Pregoeiro 04/10/2021
10:38:15

Ante o exposto e considerando as disposições do Acórdão TCU n° 1.211/2021 –
Plenário, com base no entendimento firmado no Boletim Informativo – Junho de
2021, oriundo da PGE/PE e considerando as disposições do item 9.3 do edital.

Pregoeiro 04/10/2021
10:38:56

Decido por convocar a empresa em comento para que apresente no prazo
fixado no já citado item 9.3 do edital para que apresente os documentos

relativos ao item 9.11.1.1 do edital, na forma por ele requisitada.
Pregoeiro 04/10/2021

10:39:17
Na oportunidade, para fins de orientação quanto aos documentos, trago trecho
do boletim informativo anteriormente mencionado para conhecimento de todos,

conforme segue:
Pregoeiro 04/10/2021

10:39:31
“Tem-se, portanto, que, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, o pregoeiro (ou a CPL), mediante decisão fundamentada, deve

permitir que o licitante saneie documento QUE COMPROVE O ATENDIMENTO DE
CONDIÇÃO QUE O LICITANTE JÁ ATENDIDA QUANDO APRESENTOU A

PROPOSTA, desde que seja em prazo razoável e em uma única oportunidade.”
Sistema 04/10/2021

10:42:36
Senhor fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ/CPF:
28.697.784/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Pregoeiro 04/10/2021
10:43:04

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Solicito o envio, até às 12h45min,
de HOJE, dia 04/10/2021, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet, em arquivo único, contendo a documentação requisitada,

conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro 04/10/2021

10:47:26
Face o tempo concedido para que o licitante MARIA CONSUELO SOARES DA
MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, para apresentação da documentação

mencionada no chat, a presente sessão será suspensa.
Pregoeiro 04/10/2021

10:47:51
A retomada da sessão ocorrerá HOJE, dia 04/10/2021, às 16h00 (horário de

Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro 04/10/2021

10:48:11
Sessão suspensa.

Sistema 04/10/2021
11:11:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, enviou o anexo para o ítem 14.

Pregoeiro 04/10/2021
16:01:08

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 04/10/2021
16:08:09

Passaremos a analisar os documentos apresentados pela licitante MARIA
CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78.

Pregoeiro 04/10/2021
16:15:51

Da análise temos que a licitante MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
apresentou o balanço patrimonial, questão esta já superado conforme registro

no chat e uma nota fiscal de venda de ventiladores datada de 08/09/2021.
Pregoeiro 04/10/2021

16:18:05
De toda forma passo a questionar-lhes:

Pregoeiro 04/10/2021
16:18:29

Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Sr. Licitante, vossa senhoria possui
atestados de capacidade técnica compatível com o objeto licitado conforme

requisita o disposto no subitem 9.11.1.1 do edital?
28.697.784/0001-

78
04/10/2021
16:24:03

Boa tarde, como é produto novo para empresa ainda não temos atestado

Pregoeiro 04/10/2021 Para MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - Certo.
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16:24:59
Pregoeiro 04/10/2021

16:36:13
Ante o exposto e por não atender a todas as disposições do edital decido por

declarar inabilitada a licitante MARIA CONSUELO SOARES DA MATA para o item
14 no não cumprir o requisitado no subitem 9.11.1.1.

Pregoeiro 04/10/2021
16:39:01

Ante a inabilitação, passaremos a proposta apresentada pelo licitante
subsequente.

Pregoeiro 04/10/2021
16:40:07

Para LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886 - Prezado (a), boa tarde.
Observamos que vossa senhoria encontra-se melhor classificado para o(s)
item(ns) 14. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este

município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns)
citado(s)?

Pregoeiro 04/10/2021
16:40:22

Para LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886 - Concedo o prazo de 05
(cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente,

entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro 04/10/2021

16:55:53
Face o não pronunciamento decido:

Sistema 04/10/2021
17:03:17

Senhor fornecedor LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886, CNPJ/CPF:
20.835.016/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Pregoeiro 04/10/2021
17:04:55

Para LUCAS FERNANDO ZAMUNER 41548092886 - Solicito o envio, até às
19h05min, de HOJE, dia 04/10/2021, por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao

último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades ofertadas
e catálogo do produto, conforme condições estabelecidas no Edital deste

Pregão.
Pregoeiro 04/10/2021

17:05:25
Face o tempo concedido para que os licitantes apresentem os documentos

requisitados, será necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro 04/10/2021

17:07:07
A retomada da sessão ocorrerá, amanhã TERÇA-FEIRA, dia 05/10/2021, às

11h00 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro 04/10/2021

17:07:36
Sessão suspensa.

Pregoeiro 05/10/2021
11:00:53

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 05/10/2021
11:09:35

A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico n°
021/2021, cujo objeto é a Registro de Preço para eventual Contratação de
empresa especializada para fornecimento parcelado de eletrodoméstico e
utensílios para merenda escolar (caneca, prato e colher), para atender as
necessidades das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio.

Pregoeiro 05/10/2021
11:12:33

Observo que mesmo sendo devidamente convocado o licitante LUCAS
FERNANDO ZAMUNER 41548092886, CNPJ/CPF: 20.835.016/0001-21, não

apresentou sua proposta de preços adequada ao ultimo lance junto ao catálogo
do item ofertado, conforme registrado no chat.

Pregoeiro 05/10/2021
11:28:12

Ante o exposto e considerando que a Secretaria de Educação vem solicitando
verbalmente brevidade na conclusão do presente processo, em virtude da

necessidade dos itens que constam nesse para serem destinados as escolas
municipais, requisito para retomada das aulas presenciais.

Pregoeiro 05/10/2021
11:29:25

Considerando que todos os licitantes subsequentes, ofertaram propostas com
valores unitários acima do estimado.

Pregoeiro 05/10/2021
11:30:14

Decido por declarar desclassificada a proposta apresentada pelo licitante LUCAS
FERNANDO ZAMUNER 41548092886, CNPJ/CPF: 20.835.016/0001-21, por

descumprimento do item 8.6 do edital.
Sistema 05/10/2021

11:30:40
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 05/10/2021
11:32:29

Considerado o acima registrado, e o estado atual do item 14, decido pelo
cancelamento deste.

Pregoeiro 05/10/2021
11:37:41

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/10/2021
às 12:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 24/09/2021
16:57:12

Em face das alegações fixadas no recurso impetrado pela S.M GUIMARAES
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e diante os elementos por
ela apresentados, observou este pregoeiro a necessidade de retornar a fase, visto
que a empresa declarada vencedora para os itens 13 e 14 ofertou produtos que não
atendem as disposições do edital.. Reagendado para: 29/09/2021 14:00

Abertura do prazo 04/10/2021
10:30:24 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/10/2021
11:37:41 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/10/2021 às 12:10:00.
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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
12:19 horas do dia 05 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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