
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 085

Às 12:33:59 horas do dia 30 de Novembro 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: Registro de preços para futura e eventual contração de prestação de serviços de testagem e aquisição de
exames para COVID-19 em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Córrego Fundo-MG..

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

MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 37.240.147/0001-69 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

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 30/11/2020
12:33:59

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

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

74307 MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 37240147000169 HIGHTOP IGM/IGG R$ 15,50 Classificada --

Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 37.240.147/0001-69 R$ 15,50 29/11/2020 22:55:12 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 30/11/2020
12:33:59

O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 30/11/2020
12:34:33

O ITEM 2 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 2 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 30/11/2020
12:44:36

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 foi encerrado sem a
prorrogação automática.

Sistema 30/11/2020
12:46:01

O ITEM 2 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 2 será encerrado automaticamente! A
disputa do ITEM 2 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Reinício da etapa de envio de lances admitida, em prol
da consecução do melhor preço, nos termos do art. 32, §3º, do Decreto 10.024/2019.

Sistema 30/11/2020
12:56:02

A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Sistema 30/11/2020
12:58:02

O detentor da melhor oferta MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$15,50.

Sistema 30/11/2020
12:58:02

A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.

Sistema 30/11/2020
15:24:44

Empresa: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 - 37240147000169, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: Considerando que a Pregoeira e equipe de apoio fizeram a análise minuciosa
dos documentos para habilitação da licitante vencedora (MICHELE ALVES E SILVA 09085983606);
Considerando que da análise foi verificado que a licitante não apresentou a “Autorização de
Funcionamento da Empresa (AFE)”, exigida no item 9.9.4.3 do edital; Considerando que do acesso ao
habilitanet restou comprovado que a licitante não cumpriu as exigências do item 20 (Condições
específicas da proposta), do termo de referência, anexo II do edital convocatório; DECIDE DECLARAR
DESCLASSIFICADA A PROPOSTA DA LICITANTE MICHELE ALVES E SILVA 09085983606; DECIDE
DECLARAR INABILITADA A LICITANTE MICHELE ALVES E SILVA 09085983606.!

Sistema 30/11/2020
15:24:44

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

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 30/11/2020
12:35:08

Boa tarde, senhores!

Pregoeiro 30/11/2020
12:36:22

Boa tarde, Srs. Licitantes! Está aberta a fase de disputa. Boa sorte!

Pregoeiro 30/11/2020
12:39:46

Senhor, por favor, reduza seu preço.

Pregoeiro 30/11/2020
12:41:18

Senhor, o tempo está acabando, por favor, oferte lances.

Pregoeiro 30/11/2020
14:34:11

Considerando que a licitante apresentou proposta inicial através do habilitanet e; Considerando que não houve
lance na fase de disputa; não haverá necessidade de envio da proposta final ajustada.

Pregoeiro 30/11/2020
15:19:44

Considerando que a Pregoeira e equipe de apoio fizeram a análise minuciosa dos documentos para habilitação
da licitante vencedora (MICHELE ALVES E SILVA 09085983606); Considerando que da análise foi verificado que
a licitante não apresentou a “Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)”, exigida no item 9.9.4.3 do
edital; Considerando que do acesso ao habilitanet restou comprovado que a licitante não cumpriu as exigências
do item 20 (Condições específicas da proposta), do termo de referência, anexo II do edital convocatório; DECIDE
DECLARAR DESCLASSIFICADA A PROPOSTA DA LICITANTE MICHELE ALVES E SILVA 09085983606;
DECIDE DECLARAR INABILITADA A LICITANTE MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 e abre prazo para
manifestação/motivação do interesse de recurso. Em caso de manifesto interesse recursal o recorrente terá, a
partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Adjudicação



Fornecedor Total AdjudicadoFornecedor Total Adjudicado

R$ Total Geral Adjudicado R$ 0,00

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:24:44 horas do dia 30 de Novembro de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

Autenticação: B36EB57E50C24236E12ACF7CA3742B55

ALINE PATRICIA DA SILVEIRA LEAL 
Pregoeiro(a) Oficial 
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