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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Agudo
Setor de Licitações e Contratos
Pregão Eletrônico - 61/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

21/09/2022 16:00 21/09/2022 16:30 29/09/2022 23:59 04/10/2022 08:59 04/10/2022 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 LOCAÇÃO DE ESTANDES BÁSICOS, MEDINDO
3M(FRENTE) X 2M CADA, DE 2,20M DE
ALTURA, COM DIVISÓRIAS EM CHAPAS TS
BRANCO, JUNÇÕES EM ALUMÍNIO, COM
BALCÕES DE 01 M X 1M X 0,50M, 02 TOMADAS
TIPO UNIVERSAL E 02 SPOTS PARA
LÂMPADAS, E COM 01 TESTEIRA POR
ESTANDE PARA IDENTIFICAÇÃO DO
EXPOSITOR.

596,06 72,00 UN Fornecedor divulgado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

21/09/2022 61 Locação de 72 estandes básicas para a Festa do Moranguinho

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

04/10/2022 - 09:34 Negociação aberta para o processo
61/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 61/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/10/2022 - 09:39 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/10/2022 às 13:00.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Locação de Estandes
básicos, medindo
3m(frente) x 2m cada, de
2,20m de altura, com
divisórias em chapas TS
branco, junções em
alumínio, com balcões de
01 m x 1m x 0,50m, 02
tomadas tipo universal e
02 spots para lâmpadas,
e com 01 testeira por
estande para identificação
do expositor.

Anderson Weber ESTANDES BASICOS AW 955,00 72,00 68.760,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.
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* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Locação de Estandes básicos, medindo 3m(frente) x 2m cada, de 2,20m de altura, com
divisórias em chapas TS branco, junções em alumínio, com balcões de 01 m x 1m x 0,50m, 02 tomadas
tipo universal e 02 spots para lâmpadas, e com 01 testeira por estande para identificação do expositor.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Anderson Weber 13.505.795/0001-
31

03/10/2022 -
14:50:34

ESTANDES
BASICOS

AW 72,00 R$ 1.083,34 R$ 78.000,48 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Anderson Weber 13.505.795/0001-31 60 dias

Lances Enviados
0001 - Locação de Estandes básicos, medindo 3m(frente) x 2m cada, de 2,20m de altura, com
divisórias em chapas TS branco, junções em alumínio, com balcões de 01 m x 1m x 0,50m, 02 tomadas
tipo universal e 02 spots para lâmpadas, e com 01 testeira por estande para identificação do expositor.
Data Valor CNPJ Situação

03/10/2022 - 14:50:34 1.083,34 (proposta) 13.505.795/0001-31 - Anderson Weber Válido

04/10/2022 - 09:20:21 990,00 13.505.795/0001-31 - Anderson Weber Válido

04/10/2022 - 09:27:05 960,00 (lance oculto) 13.505.795/0001-31 - Anderson Weber Válido

04/10/2022 - 09:36:03 955,00 13.505.795/0001-31 - Anderson Weber Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

Anderson Weber 03/10/2022 - 14:50 Anderson Weber - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

- - -

Chat
Data Apelido Frase

04/10/2022 - 09:00:23 Pregoeiro Bom dia, caros licitantes!

04/10/2022 - 09:00:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

04/10/2022 - 09:01:08 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

04/10/2022 - 09:01:08 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

04/10/2022 - 09:01:08 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

04/10/2022 - 09:01:08 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

04/10/2022 - 09:01:08 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6638270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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04/10/2022 - 09:01:23 Pregoeiro Neste momento, daremos início à fase de lances.

04/10/2022 - 09:05:45 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

04/10/2022 - 09:05:45 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/10/2022 - 09:10:06 Pregoeiro No aguardo de lances. O valor está muito acima do valor de referência.

04/10/2022 - 09:20:46 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

04/10/2022 - 09:26:12 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/10/2022 às 09:31:12.

04/10/2022 - 09:26:40 Pregoeiro O valor continua muito acima do valor de referência.

04/10/2022 - 09:31:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/10/2022 às 09:31:12.

04/10/2022 - 09:31:13 Sistema O item 0001 foi encerrado.

04/10/2022 - 09:34:19 Sistema O item 0001 teve como arrematante Anderson Weber - ME com lance de R$ 960,00.

04/10/2022 - 09:34:20 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

04/10/2022 - 09:36:03 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 955,00.

04/10/2022 - 09:39:04 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/10/2022 às 13:00.

04/10/2022 - 09:43:33 Pregoeiro Informamos que o valor final resultou muito acima do valor de referência.

04/10/2022 - 09:44:39 Pregoeiro Assim, aguardamos lance negociado.

04/10/2022 - 09:46:50 F. Anderson Weber Negociação Item 0001: Bom dia Sra Pregoeira, qual é o Valor de referência?

04/10/2022 - 09:49:12 Pregoeiro O valor de referência é R$ 596,06, sendo que o mesmo consta na Ata Parcial.

04/10/2022 - 09:54:05 F. Anderson Weber Negociação Item 0001: Infelizmente, não temos como atende-los. O valor de Referência esta muito baixo.

04/10/2022 - 10:11:09 Pregoeiro Em análise à pesquisa de preços para a formação do valor de referência, verificamos que vossa empresa
ofertou o valor de R$ 638,89.

04/10/2022 - 10:22:23 F. Anderson Weber Negociação Item 0001: O preço de parâmetro esta defasado, pela quantidade de materiais e urgência de
montagem, sendo que o prazo de apenas dois dias é muito curto para montagem de toda essa estrutura, E o
orçamento enviado anteriormente, foi levado em consideração os demais itens. Por este preço não
conseguimos atende-los.

04/10/2022 - 10:22:35 Pregoeiro Continuamos no aguardo de lance negociado, para possibilitar a presente contratação.

04/10/2022 - 10:38:03 F. Anderson Weber Negociação Item 0001: O preço de parâmetro esta defasado, pela quantidade de materiais e urgência de
montagem, sendo que o prazo de apenas dois dias é muito curto para montagem de toda essa estrutura, E o
orçamento enviado anteriormente, foi levado em consideração os demais itens. Por este preço não
conseguimos atende-los.

04/10/2022 - 10:38:14 Pregoeiro Em consulta à pesquisa de preços, verificamos que os itens são idênticos aos ora licitados.

04/10/2022 - 10:39:37 Pregoeiro Infelizmente, por este valor licitado não temos como homologar este processo.

04/10/2022 - 10:42:53 F. Anderson Weber Negociação Item 0001: Ok, neste preço realmente não temos como fechar!

04/10/2022 - 13:09:50 Pregoeiro Neste momento, o processo está sendo encaminhado ao Sr. Prefeito e Procuradoria Jurídica, para análise e
decisão.

CLAIR LISANDRA WILHELM

Pregoeiro

CHARLES DALCIN

Apoio

MAGDIEL LUIZ DICKOW

Apoio


