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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00049/2020

 
Às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal 2.339 de 06/01/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 175, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos agrícolas, por meio de recursos da proposta
do SICONV nº 5570/2019 (Convênio MAPA nº 889257/2019)., tendo em vista Na convocação de documentos
originais, a empresa enviou somente as cópias dos mesmo, sem autenticação. Por isso está sendo inabilitada do
certame..

Item: 5
Descrição: PERFURADOR SOLO
Descrição Complementar: Perfurador de solo para trator agrícola, novo, com brocas de diâmetro de 9, 12 e 18
polegadas.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.531,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Aceito para: FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.200,0000 e com valor negociado a
R$ 5.531,2500 .

Histórico
Item: 5 - PERFURADOR SOLO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

21/09/2020
12:34:14 Volta de Fase para Habilitação

Inabilitado 23/09/2020
09:04:51

Inabilitação de proposta. Fornecedor: FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
37.097.786/0001-17, pelo melhor lance de R$ 6.200,0000 e com valor negociado a R$
5.531,2500. Motivo: Não autenticou os atestados na remessa de documentos originais.

Recusa 23/09/2020
11:53:41

Recusa da proposta. Fornecedor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, CNPJ/CPF:
36.929.543/0001-35, pelo melhor lance de R$ 6.590,0000. Motivo: Não respondeu ao
questionamento de valor no chat.

Recusa 23/09/2020
11:53:53

Recusa da proposta. Fornecedor: RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 05.043.720/0001-58, pelo melhor lance de R$ 6.700,0000. Motivo: Não
respondeu ao questionamento de valor no chat.

Recusa 23/09/2020
11:54:42

Recusa da proposta. Fornecedor: ALVES & PARAGUASSU LTDA, CNPJ/CPF:
32.021.790/0001-88, pelo melhor lance de R$ 7.531,2500. Motivo: Não respondeu ao
questionamento de valor no chat.

Recusa 23/09/2020
11:55:01

Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF:
21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R$ 7.979,8900. Motivo: Não respondeu ao
questionamento de valor no chat.

Aceite 23/09/2020
11:56:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
37.097.786/0001-17, pelo melhor lance de R$ 6.200,0000. Motivo: Aplicação do §3° do
art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, levando novamente à habilitação da empresa no
certame.

Negociação
de valor

23/09/2020
11:57:10

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,
CNPJ/CPF: 37.097.786/0001-17, pelo melhor lance de R$ 6.200,0000 e com valor
negociado a R$ 5.531,2500. Motivo: Negociação já feita em sessões anteriores.

Habilitado 23/09/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA -



11:57:26 CNPJ/CPF: 37.097.786/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/09/2020
12:34:14

Este pregão foi reagendado para 23/09/2020 09:00.

Sistema 21/09/2020
12:34:14

Sr(s) fornecedor(es), o item 5 está retornando à fase de Habilitação.

Pregoeiro 23/09/2020
09:01:38

Bom dia a todos. Declaro a sessão aberta.

Pregoeiro 23/09/2020
09:03:12

O item 5 voltou a fase de habilitação devido a empresa vencedora ter enviado
alguns documentos sem autenticação.

Pregoeiro 23/09/2020
09:09:07

Para TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - Pela ordem no item 05 sua
empresa é a próxima classificada, porém seu lance está acima do valor máximo
permitido pelo Edital. A empresa tem condição de reduzir o valor do lance e se

classificar neste item? Prazo de resposta de 10 minutos.
Pregoeiro 23/09/2020

09:19:39
Para TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - Pela falta de resposta, a

empresa foi desclassificada.
Pregoeiro 23/09/2020

09:20:02
Para RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - Pela ordem no item
05 sua empresa é a próxima classificada, porém seu lance está acima do valor
máximo permitido pelo Edital. A empresa tem condição de reduzir o valor do

lance e se classificar neste item? Prazo de resposta de 10 minutos.
Pregoeiro 23/09/2020

09:30:08
Para RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - Pela falta de

resposta, a empresa foi desclassificada.
Pregoeiro 23/09/2020

09:30:24
Para ALVES & PARAGUASSU LTDA - Pela ordem no item 05 sua empresa é a

próxima classificada, porém seu lance está acima do valor máximo permitido pelo
Edital. A empresa tem condição de reduzir o valor do lance e se classificar neste

item? Prazo de resposta de 10 minutos.
Pregoeiro 23/09/2020

09:42:06
Para ALVES & PARAGUASSU LTDA - Pela falta de resposta, a empresa foi

desclassificada.
Pregoeiro 23/09/2020

09:42:21
Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Pela ordem no item 05 sua empresa é a

próxima classificada, porém seu lance está acima do valor máximo permitido pelo
Edital. A empresa tem condição de reduzir o valor do lance e se classificar neste

item? Prazo de resposta de 10 minutos.
Pregoeiro 23/09/2020

09:53:07
Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Pela falta de resposta, a empresa foi

desclassificada.
Pregoeiro 23/09/2020

09:53:19
O item 05 também foi fracassado.

Pregoeiro 23/09/2020
10:28:48

Informamos que estamos aguardando resposta da Secretaria responsável sobre a
aplicação, ou não, do §3° do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 para retorno à
fase de habilitação do item 5, conforme rege o item 7.15.5 do Edital. Pedimos a

compreensão de todos e em alguns instantes informaremos sobre a decisão.
Pregoeiro 23/09/2020

11:44:28
Conforme decisão da Secretaria, informo que aplicaremos o §3° do art. 48 da Lei

Federal nº 8.666/93, que diz o seguinte:
Pregoeiro 23/09/2020

11:44:58
"Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas

escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a
redução deste prazo para três dias úteis."

Pregoeiro 23/09/2020
11:46:11

Sendo assim, já que houve pelo menos uma empresa que passou para a fase de
habilitação, somente esta terá o benefício tratado na Lei supracitada.

Pregoeiro 23/09/2020
11:48:13

Para FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Visto que a inabilitação de sua empresa
se deu por conta da falta de autenticação dos documentos enviados a este órgão,

o prazo de 8 dias úteis se aplicará ao novo envio de documentos originais ou
autenticados.

Pregoeiro 23/09/2020
11:51:20

Para FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sendo assim convoco a empresa para que
envie seus documentos originais ou autenticados, no referido prazo de 8 dias

úteis, conforme definido no item 15.3 do Edital. Também pode ser feito o
protocolo dos documentos diretamente neste órgão, presencialmente.

Pregoeiro 23/09/2020
11:51:53

Para FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Se mais para o momento, estarei
fechando o prazo de intençãod erecurso em 30 minutos e declaro a sessão

encerrada. Obrigado.
Pregoeiro 23/09/2020

11:52:06
Para FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sem mais para o momento, estarei
fechando o prazo de intençãod erecurso em 30 minutos e declaro a sessão

encerrada. Obrigado.
Sistema 23/09/2020 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para



11:57:26 os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no
julgamento´.

Pregoeiro 23/09/2020
11:58:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2020 às
12:28:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 21/09/2020
12:34:14

Na convocação de documentos originais, a empresa enviou somente as cópias dos
mesmo, sem autenticação. Por isso está sendo inabilitada do certame.. Reagendado
para: 23/09/2020 09:00

Abertura de Prazo 23/09/2020
11:57:26 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

23/09/2020
11:58:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2020 às 12:28:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
12:38 horas do dia 23 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO FREITAS BRANDAO NETO 
Pregoeiro Oficial

MARCOS AURELIO SIMPLICIO GERALDINI
Equipe de Apoio
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