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MUNICÍPIO DE CÓRREGO
FUNDO/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 046

Às 12:32:28 horas do dia 14 de Junho de 2022 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 Serviço de Professor de
Música para atendimento de musicalização para as a demandas dos grupos do CRAS e atendimento a
pessoas com deficiências na Secretaria de Políticas Sociais do Município 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

RAUL TRUMPET 46.604.290/0001-83 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

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

78646 RAUL TRUMPET 46604290000183 SERVICO SERVICO R$ 2.580,00 Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

RAUL TRUMPET 46.604.290/0001-83 R$ 2.580,00 14/06/2022 10:51:29 Classificado

RAUL TRUMPET 46.604.290/0001-83 R$ 2.579,00 14/06/2022 12:38:48 Manual
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

RAUL TRUMPET 46.604.290/0001-83 R$ 2.570,00 14/06/2022 12:55:36 Negociacao

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/06/2022
12:32:34

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 14/06/2022
12:32:43

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 14/06/2022
12:42:46

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

Sistema 14/06/2022
12:43:09

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! A disputa do ITEM 1
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 14/06/2022
12:53:09

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

Pregoeiro 14/06/2022
12:54:27

Vamos negociar o item em R$2500,00?

Sistema 14/06/2022
12:55:00

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

Fornecedor
78646

14/06/2022
12:55:00

Tendo em vista todos os gastos com deslocamento, o melhor preço que consigo
fazer é R$ 2.570,00.

Sistema 14/06/2022
12:55:36

ITEM 1 negociado no valor de R$ 2.570,00 pelo fornecedor ID: 78646 - Data
Prop.: 14/06/2022 10:51:29

Sistema 14/06/2022
13:05:01

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 14/06/2022
13:06:33

O fornecedor RAUL TRUMPET venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$2.570,00.

Sistema 14/06/2022
15:08:03

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por
bem, HABILITAR o fornecedor RAUL TRUMPET -46.604.290/0001-83 , tendo em
vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

Sistema 14/06/2022
15:08:13

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.
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/06/2022
15:18:14

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 14/06/2022
15:27:35

A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º RAUL TRUMPET 46.604.290/0001-83 R$ 2.570,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/06/2022
12:32:34

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado
DESERTO, pela ausência de interessados no ITEM 2.

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/06/2022
12:32:28

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

Pregoeiro 14/06/2022
12:33:01

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

Pregoeiro 14/06/2022
12:36:44

Ofertem lances senhores!

Pregoeiro 14/06/2022
12:53:41

Senhor licitante, abrimos a fase de negociação para que o senhor possa ofertar o
seu melhor preço, solicitamos que apresente o seu melhor lance final.

Pregoeiro 14/06/2022
13:06:24

Srs. Licitantes, considerando que houve alteração na relação de vencedores por
item, favor enviar a proposta final ajustada, através do sistema LICITANET, no prazo
máximo de 02 horas, a contar desta convocação, sob pena de desclassificação, nos
termos do edital convocatório: A proposta final do licitante declarado vencedor
deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do (a)
Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá: ser redigida em língua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal; e conter a indicação do banco, número da conta e
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 14/06/2022
13:06:57

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo -
PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/06/2022
13:07:00hs até o dia 14/06/2022 15:07:00hs para o(s) fornecedor(es): 

RAUL TRUMPET.

Sistema 14/06/2022
13:21:58

O fornecedor RAUL TRUMPET acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 14/06/2022
13:22:22

O fornecedor RAUL TRUMPET acabou de ENVIAR
proposta_final_de_pre_os_raul_trumpet_1655223742.pdf no proposta final.

Sistema 14/06/2022
15:07:01

O prazo para o fornecedor RAUL TRUMPET enviar a proposta final está
encerrado.

Pregoeiro 14/06/2022
15:07:43

Senhores Licitantes, considerando que a licitante RAUL CHARLES RODRIGUES
ROSA 07945979637 apresentou a proposta final tempestivamente, a qual foi
analisada e achada conforme; O Pregoeiro DECIDE receber a proposta final da
licitante RAUL CHARLES RODRIGUES ROSA 07945979637.

Pregoeiro 14/06/2022
15:07:53

Considerando que o Pregoeiro e equipe de apoio fizeram a análise minuciosa dos
documentos para habilitação da licitante vencedora (RAUL CHARLES RODRIGUES
ROSA 07945979637) Considerando que da análise foi verificado que a licitante
atendeu às exigências habilitatórias; DECIDE DECLARAR HABILITADA A
LICITANTE RAUL CHARLES RODRIGUES ROSA 07945979637 e abre o prazo
para manifestação/motivação do interesse de recurso (10 minutos). 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, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Pregoeiro 14/06/2022
15:27:27

Sendo adjudicado o objeto da presente licitação, a licitante adjudicatária deverá
enviar via original ou cópia autenticada em cartório dos documentos listados, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no seguinte endereço: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO/MG, RUA JOAQUIM GONÇALVES DA
FONSECA, 493, MIZAEL BERNARDES, CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35.568-
000. RAUL CHARLES RODRIGUES ROSA 07945979637: Deverá apresentar via
original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: a) Atestado de
Capacidade Técnica, b) Inscrição Municipal.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:27:35 horas do dia 14 de Junho de 2022 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

LUIS HENRIQUE RODRIGUES 
Pregoeiro(a) Oficial
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Autenticação: 7C088D328629F51CA4E1978694ACC469

JAIR CAMARA RODRIGUES 
Equipe de Apoio 

 

MARLI DO CARMO DE FARIA 
Equipe de Apoio 

 


