MUNICÍPIO DE SOLIDÃO/PE
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 / 2020
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2020

Às 10:03:38 horas do dia 23 de Outubro de 2020 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: Contratação de empresa especializada em serviços de consultas médicas na especialidade de psiquiatria,
neurologia e na realização de exames de eletroencefalograma, para atendimento das necessidades da Unidade Mista Maria Jesuíno
da Silva..
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

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

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
Item 1

Mensagens
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro

23/10/2020 10:03:38

Bom Dia

Sistema

23/10/2020 10:10:48

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados no ITEM 1.

Item 2

Propostas Inicias
Data/Hora

ID

Fornecedor

CNPJ

22/10/2020 16:19:54

25396

GILSON & G. BRITO LTDA

21673162000160

Proposta R$
R$ 250,00

Situação
Classificada

/

Lances
Data/Hora

Fornecedor

CNPJ

Lance R$

Tipo

22/10/2020 16:19:54

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

R$ 250,00

Classificado

Classificação Final
Posição

Fornecedor

CNPJ

1º

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

Melhor Oferta R$
R$ 250,00

Convocação Lance Fechado
#

Código

Nome

CNPJ

Núm. Rodada

Inicio

Fim

Não Ofertou

25396

GILSON & G. BRITO LTDA

21673162000160

1

23/10/2020 10:37:31

23/10/2020 10:42:31

Mensagens
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Sistema

23/10/2020
10:10:48

O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema

23/10/2020

O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.

10:13:16
Sistema

23/10/2020
10:26:17

Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:28:16. Boa sorte!

Sistema

23/10/2020

O tempo normal de disputa do ITEM 2 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.

10:28:17
Sistema

23/10/2020
10:31:34

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 17 segundos.

Sistema

23/10/2020

O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -.

10:37:31
Sistema

23/10/2020
10:42:33

Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 2.

Sistema

23/10/2020

O detentor da melhor oferta GILSON & G. BRITO LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$250,00.

10:48:17

/

Mensagens
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro

23/10/2020
11:55:39

Informo a todos que com relação ao item 9.5.8 (prova de inscrição estadual) do edital, a empresa não anexou documento em comprovação a
este item, visto que para a mesma não existe inscrição estadual. Verifiquei no site da fazenda estadual de Pernambuco e comprovei que para a
empresa vencedora deste certame não existe inscrição estadual associado ao SEU CNPJ.

Sistema

23/10/2020
12:08:09

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se
manifestar.

Sistema

23/10/2020
12:18:09

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

23/10/2020
12:24:28

A disputa do ITEM 2 está encerrada.

Sistema

23/10/2020
12:24:47

O ITEM 2 foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor GILSON & G. BRITO LTDA, no valor de R$ 250,00.

Item 3

Propostas Inicias
Data/Hora

ID

Fornecedor

CNPJ

22/10/2020 16:19:54

88319

GILSON & G. BRITO LTDA

21673162000160

Proposta R$
R$ 200,00

Situação
Classificada

Lances
Data/Hora

Fornecedor

CNPJ

Lance R$

Tipo

22/10/2020 16:19:54

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

R$ 200,00

Classificado

Classificação Final
Posição

Fornecedor

CNPJ

1º

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

Melhor Oferta R$
R$ 200,00

Convocação Lance Fechado
#

Código

Nome

CNPJ

Núm. Rodada

Inicio

Não Ofertou

88319

GILSON & G. BRITO LTDA

21673162000160

1

23/10/2020 10:37:31

Fim
23/10/2020 10:42:31 /

Mensagens
Usuário

Data/Hora

Sistema

23/10/2020
10:10:48

O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema

23/10/2020
10:13:16

O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.

Sistema

23/10/2020
10:26:18

Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 10:28:16. Boa sorte!

Sistema

23/10/2020
10:28:17

O tempo normal de disputa do ITEM 3 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.

Fornecedor
88319

23/10/2020
10:33:41

Esse é o meu melhor preço

Sistema

23/10/2020
10:36:45

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 28 segundos.

Sistema

23/10/2020
10:37:31

O ITEM 3 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -.

Sistema

23/10/2020
10:42:33

Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 3.

Sistema

23/10/2020
10:48:17

O detentor da melhor oferta GILSON & G. BRITO LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$200,00.

Pregoeiro

23/10/2020
11:55:46

Informo a todos que com relação ao item 9.5.8 (prova de inscrição estadual) do edital, a empresa não anexou documento em comprovação a
este item, visto que para a mesma não existe inscrição estadual. Verifiquei no site da fazenda estadual de Pernambuco e comprovei que para a
empresa vencedora deste certame não existe inscrição estadual associado ao SEU CNPJ.

Sistema

23/10/2020
12:08:09

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se
manifestar.

Sistema

23/10/2020

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos

12:18:09

Mensagem

previsto no instrumento editalício.

Sistema

23/10/2020
12:24:28

A disputa do ITEM 3 está encerrada.

Sistema

23/10/2020
12:24:47

O ITEM 3 foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor GILSON & G. BRITO LTDA, no valor de R$ 200,00.

Mensagem Geral
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro

23/10/2020
10:09:34

SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 018/2020. Em nome da
Prefeitura de Solidão/PE, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

/

Mensagem Geral
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro

23/10/2020
10:09:52

SENHORES LICITANTES: Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a
melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o
2º classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o
seguinte na ordem final de classificação. SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o “menor
preço por Item”. 7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver
sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame. SENHORES LICITANTES: Lembro que todos os
documentos e proposta devem estar inseridos e ser enviados exclusivamente pelo sistema LICITANET, salvo documentos extras ou outros
esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, os quais, quando solicitados, poderão ser enviados para o e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com.
SENHORES LICITANTES: Caso necessário será informado durante o julgamento e disputa dos lances deste processo, eventual pausa ou intervalo
para almoço.

Pregoeiro

23/10/2020
10:10:17

AINDA A TÍTULO DE INFORMAÇÃO: a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, as informações pertinentes ao
processo licitatório em referência. b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam
termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que
declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. c) Todos os senhores, ao participarem de licitações
promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem,
por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito
que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção. d) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, o licitante que
deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito
a eventuais sanções. e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à
documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.

Pregoeiro

23/10/2020
10:18:51

SENHOR LICITANTE: Oferte seu melhor preço / lance, e não percam a chance de sair vencedor do certame.

Pregoeiro

23/10/2020
10:25:59

Faltam poucos minutos para o “encerramento aleatório” dos itens; estamos aguardamos melhores lances.

Pregoeiro

23/10/2020
10:27:42

SENHORES LICITANTES: Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.

Pregoeiro

23/10/2020
10:30:06

SENHORES LICITANTES: Continuamos na fase de aceitação de lances, o Sr Poderia reduzir o valor do seu lance inicialmente ofertado, em alguns
dos dois itens (2 ou 3)?

Pregoeiro

23/10/2020
10:31:24

Vejo que ainda possa ter margem para desconto no valor ou redução de preço!

Pregoeiro

23/10/2020
10:32:55

O Sr. Licitante vai ser convocado para ofertar um lance final e fechado, poderia ofertar um lance melhor que o inicial?

Pregoeiro

23/10/2020
10:34:02

Caso possível oferte seu melhor lance que possa oferecer nessa fase final e fechada

Pregoeiro

23/10/2020
10:52:50

SENHORES LICITANTES: Lembro que após o encerramento da etapa de lances, o licitante que apresentar a melhor oferta terá sua habilitação
analisada, de acordo com o solicitado no edital do certame e arquivos anexados pela licitante no sistema.

Pregoeiro

23/10/2020
10:53:44

SENHORES LICITANTES: Esta sessão não será encerrada até a análise da documentação das empresas vencedoras. Não se desconectem e façam
o acompanhamento das mensagens no “Chat”. Caso seja necessário um prazo maior para análise dos documentos, será informado no sistema.

Pregoeiro

23/10/2020
10:54:12

SENHORES LICITANTES: Todas as documentações de habilitação, anexadas no sistema, pelos licitantes vencedores estão sendo analisadas por
este pregoeiro.

Pregoeiro

23/10/2020
10:55:11

Registro que a proposta anexada no sistema pelo licitante vencedor já consta nos mesmos valores dos lances ofertados na disputa.

Pregoeiro

23/10/2020
10:58:05

Peço que aguardem enquanto confiro os documentos de habilitação do licitante vencedor

/

Mensagem Geral
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro

23/10/2020
11:20:26

Estou finalizando a verificação dos documentos para emitir o resultado

Pregoeiro

23/10/2020
12:02:50

SENHORES LICITANTES: Já foi analisada toda as documentações de habilitação da licitante vencedora. Informo-vos que a mesma atendeu ao
instrumento editalício.

Pregoeiro

23/10/2020
12:05:08

SENHORES LICITANTES: promoverei no sistema a habilitação do(s) licitante(s) vencedor(es), favor acompanhar.

Pregoeiro

23/10/2020

SENHORES LICITANTES: De acordo com o sistema LICITANET, esta aberto o prazo de até 10 minutos para a manifestação de interesse em

12:11:11

interpor recurso.

Pregoeiro

23/10/2020
12:23:06

SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso.

Pregoeiro

23/10/2020

SENHORES LICITANTES: Por oportuno, lembro que o processo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Prefeitura de

12:23:25
Pregoeiro

Solidão – PE, na sala de licitações.

23/10/2020

SENHORES LICITANTES: Informo que não houve interposição de recursos. Então concluídos os trabalhos deste certame, irei encerrar a disputa e

12:24:09

promoverei no sistema a adjudicação do(s) licitante(s) vencedor(es), favor acompanhar. O processo será encaminhado a autoridade competente
para a devida homologação.

Item(s) Adjudicado(s)
Fornecedor

Vlr. Total R$

GILSON & G. BRITO LTDA

R$ 27.000,00

Item(s): 2 - 3
R$ Total Geral Adjudicado

R$ 27.000,00

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:24:47 horas do dia 23 de Outubro de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

MAYCO PABLO SANTOS ARAÚJO
Pregoeiro(a) Oficial
REGINA CRISTIANE CAITANO CIRINO SOUZA
Equipe de Apoio
DEYSE FERREIRA NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Autenticação: 4ABB0E0F9EFA74050DF86D17C87D2FE1

/

