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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 485

Às 15:35:09 horas do dia 01 de Abril 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 especializada em sistema de gerenciamento de frota, através de cartão magnético, a ser utilizado
no abastecimento e troca de óleo lubrificante da frota de veículos das diversas secretarias do município de São Simão – GO, em
postos conveniados, conforme Termo de Referência – Anexo I, deste edital. .

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.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 01/04/2021
15:35:09

O LOTE 1 foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor ALIANCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, no
valor de 1,45%.

Fornecedor
4987

01/04/2021
15:36:10

Deixo registrado, que o pregoeiro, não suspendeu a sessão p/ análise da documentação. Não informou horário
de reabertura p/ posteriormente abrir prazo p/ intenção de recurso. Prejudicando a contraditório, e ampla defesa.

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta %

1º ALIANCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 28.938.889/0001-71 1,45%

2º TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 00.604.122/0001-97 1,50%

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 01/04/2021
15:37:48

Senhor Licitante, às 12:38:50h foi enviada esta mensagem "Vamos suspender a sessão e retornaremos 14h00min"

Sistema 01/04/2021
15:39:06

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!

Pregoeiro 01/04/2021
15:52:56

No item 11 do edital subitem 11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema; no
subitem 11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito; Logo os fornecedores 4987 e 12532 não o fizeram no prazo estipulado, onde foi aberto às 14:54:37h

Sistema 01/04/2021
15:56:16

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!

Pregoeiro 01/04/2021
15:56:40

O prazo foi aberto para todos.

Pregoeiro 01/04/2021
15:59:48

Agradecemos a participação de todos no certame. Declaramos a sessão encerrada.

Sistema 01/04/2021
16:00:04

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!

Adjudicação
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Fornecedor Total AdjudicadoFornecedor Total Adjudicado

ALIANCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 
Lote(s) Adjudicados: 1

1,45%

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00:04 horas do dia 01 de Abril de 2021 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

Autenticação: B74F4EC91B5027F4CBB6A073152E9995

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANA 
Pregoeiro(a) Oficial 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 
Equipe de Apoio 

JANAÍNA ROSA DE SOUZA 
Equipe de Apoio 


