
MUNICÍPIO DE LAGOA
FORMOSA/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 008

Às 08:08:44 horas do dia 02 de Março de 2021 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 para prestação
de serviços de propaganda em carro com sonorização para divulgação dos atos administrativos de
utilidade pública da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, MG..

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".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:00:00 horas do dia 02/03/2021,
foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s)
lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo
Proposta

R$ Situação Motivo

33753 COMERCIAL NORTE
SUL LTDA

11010423000109 R$ 41,33 Classificada --

Lances

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

COMERCIAL NORTE SUL
LTDA

11.010.423/0001-
09

R$ 41,33 01/03/2021
18:43:10

Fornecedor
Inabilitado

Mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 02/03/2021
08:08:44

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Pregoeiro 02/03/2021
08:09:10

Bom dia Sr. Licitante, iniciaremos a disputa. Gentileza dar seus lances!

Sistema 02/03/2021
08:09:20

O ITEM 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 ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 02/03/2021
08:19:22

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

Sistema 02/03/2021
08:21:23

O detentor da melhor oferta COMERCIAL NORTE SUL LTDA venceu o
ITEM - 1 pelo valor de R$41,33.

Sistema 02/03/2021
08:21:54

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

Sistema 02/03/2021
08:31:54

O tempo de negociação está encerrado.

Fornecedor
33753

02/03/2021
09:33:07

ok,

Fornecedor
33753

09/03/2021
10:52:14

só um minuto vou verificar no contrato

Fornecedor
33753

09/03/2021
11:01:21

Na alteração contratual tem essas atividades , não serveriam? Comércio
varejista de equipamentos áudio-visual CNAE – 4753-9/00 -Participação em
licitações em geral, inclusive, de outros produtos do comércio varejista não
especificados anteriormente – CNAE 4789-0/99

Pregoeiro 09/03/2021
11:06:00

Comércio varejista se encaixa na venda de material/objeto, não se atrelando
a prestação do serviço de propaganda volante

Sistema 09/03/2021
11:11:07

Empresa: COMERCIAL NORTE SUL LTDA - 11010423000109,
INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho:
Nenhuma das descrições das atividades junto ao CNPJ da empresa se
encaixam ao objeto do presente certame.!

Sistema 09/03/2021
11:11:07

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

Sistema 09/03/2021
11:12:16

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 09/03/2021
11:22:17

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-
se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos
previsto no instrumento editalício.



Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 02/03/2021
08:22:06

Sr. Licitante, começou a fase de negociação. Qual o desconto conseguem me
ofertar?

Pregoeiro 02/03/2021
08:33:25

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 02/03/2021 08:35:00hs até o dia 02/03/2021 10:35:00hs.

Pregoeiro 02/03/2021
08:33:36

Convocamos para encaminhar a proposta adequada ao preço final, via sistema, no
prazo máximo de 02 horas.

Pregoeiro 02/03/2021
09:21:52

A empresa COMERCIAL NORTE SUL LTDA enviou a Certidão de Débitos Estadual
e Débito Municipal vencidas, portanto, obedecendo a lei e o edital, fica desde já
aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a empresa apresentar a documentação
atualizada.

Sistema 02/03/2021
10:35:02

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 02/03/2021
10:41:53

O prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares,
estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 02/03/2021 10:45:00hs até o dia 09/03/2021 10:35:00hs.

Sistema 08/03/2021
14:54:55

O fornecedor COMERCIAL NORTE SUL LTDA acabou de ENVIAR
cnd_at_1615226095.pdf no habilitanet.

Sistema 09/03/2021
10:35:01

O prazo para envio de documentos está encerrado.

Pregoeiro 09/03/2021
10:46:36

Bom dia!

Pregoeiro 09/03/2021
10:48:46

Foram verificadas as descrições das atividades junto ao Comprovante de Inscrição
e de Situação Cadastral - CNPJ

Pregoeiro 09/03/2021
10:50:36

Contudo, nenhuma das atividades se encaixam para a prestação de serviços
referente à propaganda volante, objeto da presente licitação

Pregoeiro 09/03/2021
11:11:50

Será aberto um intervalo de 10 minutos, para a intenção de recurso


