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CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI/PA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

PROCESSO LICITATÓRIO 9/2020-010701

Às 13:02:53 horas do dia 28 de Agosto 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 Preço
para eventual contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet
(banda larga link dedicado via rádio ou fibra ótica com instalação inclusa) para suprir as
necessidades da Câmara municipal de Juruti.

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, 09:59:00 horas do dia
28/08/2020, 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

Data/Hora Proposta Inicial Marca Situação Fornecedor CNPJ

28/08/2020 09:44:45 R$ 660,00 Serviço Classificada VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA 07.017.934/0001-85

Lances

Data/Hora Valor Lance Tipo Fornecedor CNPJ

28/08/2020 09:44:45 R$ 660,00 Fornecedor Inabilitado VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA 07.017.934/0001-85

Mensagens

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/08/2020
15:20:45

O ITEM 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi
declarado FRACASSADO o aludido Item , pela ausência de licitantes classificados na licitação.

Pregoeiro 28/08/2020
15:20:42

Empresa: VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - 07017934000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme
despacho: Após a adminissibilidade da proposta, onde a mesma sendo única interessada apresentou valores acima da
média de mercado, foi propriciado tempo por duas vezes insistindo a pregoeira na negociação, mas não obteve êxito
junto a licitante. Destarte não é lícito a pregoeira aceitar proposta que cause prejuízo, os art. 3º e 41º da Lei de 8666.93
citam que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração onde a proposta deve seguir as exigências editalícias. Esclarecidos os pontos
norteadores a pregoeira resolve por desclassificar a proposta da interessada, dando a licitação por fracassada. Em que
pese o entendimento do interesse público envolvido na contratação não se pode afastar o princípio da economicidade.!

Sistema 28/08/2020
14:20:34

Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com fulcro no inciso XX do
art. 4° da Lei 10.520/2002 e § 3º do art. 44 do Decreto 10.024/2019

Sistema 28/08/2020
13:50:34

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o
momento para se manifestar.

Sistema 28/08/2020
13:40:14

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

Sistema 28/08/2020
13:40:14

Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$ 660,00.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/08/2020
13:30:14

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: Devido não ter ofertado lances

Pregoeiro 28/08/2020
13:29:19

Devido a não oferta de lance, vamos reabrir a fase de lance.

Sistema 28/08/2020
13:18:55

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

Sistema 28/08/2020
13:08:55

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.

Sistema 28/08/2020
13:08:55

Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado
automaticamente!

Pregoeiro 28/08/2020
13:07:07

Boa Tarde Senhores licitantes, o atraso ocorreu devido o problemas de conexão da internet.

Sistema 28/08/2020
13:02:53

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Lote(s) Encerrado(s)

Fornecedor Vlr. Total

Total Geral Encerrado R$ 0,00

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem
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