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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Original   

455288.112019 .9001 .4969 .37320

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00011/2019 (SRP) 

Às 10:00 horas do dia 22 de maio de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 012019 de 01/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 111/2019, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de massa Asfáltica tipo
concreto betuminoso à quente (CBUQ) com CAP 50/70 e emulsão catiônica RR-2C para manutenção de vias públicas., tendo
em vista retornar a fase de admissibilidade, para aceitar interposição de recursos e abrir prazo para a empresa apresentar,
como solicitado formalmente..

Item: 1
Descrição: CONCRETO USINADO
Descrição Complementar: Fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, incl. transporte.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 440,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: A.G.P.LOCACAO,COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 389,0000 e
com valor negociado a R$ 384,9000 e a quantidade de 14.000 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - CONCRETO USINADO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

21/05/2019
09:55:32 Volta de Fase para Admissibilidade

Intenção
de
Recurso
Aceita

21/05/2019
09:56:44

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
09120837000149.

Intenção
de
Recurso
Recusada

13/06/2019
16:28:15

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
09120837000149. Motivo: Por todos os prazos já terem finalizados de acordos com recurso da
recorrida; contrarrazão da recorrente; decisão do pregoeiro; parecer jurídico e decisão da autoridade
competente como consta nos autos do processo administrativo!

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

09.120.837/0001-49 21/05/2019 09:55 13/06/2019 16:28 Recusado
Motivo Intenção:Em certidão específica apresentada emitida em 09/05/2019, não consta registro do
Balanço apresentado como documento de habilitação este protocolado em 13/05/2019.Em edital item
10.4.1.4 é claro:Ambas as certidões emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada;certidão específica consta que foi feita alteração de dados e nome empresarial em
10/04/2018 divergindo assim do contrato social apresentado, este com data de protocolo 27/02/2018.
Pedimos inabilitação item 01
Motivo Aceite ou Recusa:Por todos os prazos já terem finalizados de acordos com recurso da
recorrida; contrarrazão da recorrente; decisão do pregoeiro; parecer jurídico e decisão da autoridade
competente como consta nos autos do processo administrativo!
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/05/2019
09:55:32

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Admissibilidade.

Sistema 21/05/2019
09:55:32

Este pregão foi reagendado para 22/05/2019 10:00.

Pregoeiro 22/05/2019
11:22:56

Bom dia senhores licitantes, estamos reabrindo nosso certame, por favor fiquem online.

Pregoeiro 22/05/2019
11:29:15

senhores licitantes, informamos que apos aceitar intenção interposição de recurso da
empresa CONCRETA ENGENHARIA EIRELI. que o mesmo foi protocolado na prefeitura

de santa Izabel do pará, no dia 21/05/2019 às 09:00 horário de Brasilia.
Pregoeiro 22/05/2019

11:35:09
informamos ainda que o mesmo, será enviado para a empresa A.G.P. LOCAÇÃO.

COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, para que a mesma apresente sua
contrarrazão, informamos que será concedido prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do

dia 22/05/2019, para sua apresentação.
Pregoeiro 22/05/2019

11:51:55
Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - solicitamos que a empresa, também registre seu

recurso administrativo via sistema.
09.120.837/0001-

49
22/05/2019
11:55:30

Boa Tarde, OK sr Pregoeiro, aguardamos acesso para anexar recurso.

Pregoeiro 22/05/2019
12:01:54

Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - você precisa acessar a ferramenta, REGISTRO
DO RECURSO!

09.120.837/0001-
49

22/05/2019
12:05:47

Sr pregoeiro, o pregão não está disponível para registrar recurso , por isso falei que
estou aguardando.Sabemos que é na ferramenta.

Pregoeiro 22/05/2019
12:16:05

Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em:
22/05/2019 às 12:37:00.

Pregoeiro 22/05/2019
12:18:09

Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - reabrimos prazo para intenção de recurso, para
que a empresa possa registrar novamente a mesma intenção de recurso, para que

possamos abrir aba para inserir o recurso administrativo.
09.120.837/0001-

49
22/05/2019
12:34:01

Sr. Pregoeiro, Intenção para este item está registrada.

09.120.837/0001-
49

22/05/2019
12:36:51

A mesma consta status, aceita, sem possibilidade de alteração.Aguardamos prazo de
recurso

Pregoeiro 22/05/2019
12:45:44

Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - Tudo bem, vamos considerar somente o
protocolado via protocolo geral da prefeitura municipal de santa Izabel do Pará,

mantendo o prazo para contrarrazão, Já citado nesta ata.
Pregoeiro 22/05/2019

12:47:38
Sem mais para o momento, estamos suspendo nosso certame, voltaremos no dia

27/05/2019 às 15:00.
Pregoeiro 11/06/2019

16:43:58
Senhores licitantes; Após analises de recursos da recorrente e contrarrazões da

recorrida pala assessoria jurídica do município e decisão da autoridade competente,
estamos marcando a reabertura da sessão para 12/06/2019 às 16:00, para finalizar a

sessão.
Pregoeiro 13/06/2019

09:10:43
Senhores licitantes; por motivos de falha de conexão com o sistema comprasnet, não
conseguimos reabrir a sessão marcada para o dia 12/06/2019 às 16:00, sendo que a

reabertura da sessão será no dia 13/06/2019 às 16:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 21/05/2019
09:55:32

retornar a fase de admissibilidade, para aceitar interposição de recursos e abrir prazo para a
empresa apresentar, como solicitado formalmente.. Reagendado para: 22/05/2019 10:00

Abertura de Prazo 22/05/2019
12:16:05

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Reconsideração da
analise de intenção. volta a fase de Intenção.

Informado
Fechamento de

Prazo

22/05/2019
12:16:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/05/2019 às 12:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:28 horas do dia 13 de junho de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 
Pregoeiro Oficial

ANTONIO AUGUSTO FERREIRA NUNES
Equipe de Apoio
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