
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/19)

EDITAL: 0054/2021    PROCESSO: 037

Em 01/07/2021, às 09:30 horas, na Município de Coqueiros do Sul - Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul, sito à Av Presidente
Vargas - Prédio - COQUEIROS DO SUL - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da
Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 17/2021, publicado em 11/01/2021, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: Pregão Eletrônico (10.024/19) - Pregão Eletrônico nº 009/2021 - Perfuração de poços tubulares profundos cfe Convênio FPE
3155/2020

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário
previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (10.024/19), com a divulgação das propostas
de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa
competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo
previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de
disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

A Licitação foi cancelada.

Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Cancelamento do
edital

01/07/2021
11:00:15

ALAN
PETRY

Devido a um equívoco na publicação do valor de referência dos lotes, onde ficaram
invertidos os valores entre o Lote 1 e o Lote 2, induzimos as empresas a cometerem erro
na apresentação de proposta de preços. Com isso, decidimos por cancelar e republicar o
processo licitatório, para que não haja prejuízo tanto ao erário quanto as empresas
participantes.

Retorno do edital
para composição

30/06/2021
15:59:30

ALAN
PETRY

Alteração em licitação já publicada. Motivo: ajustar valor de referencia digitado de forma
errônea.

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia 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 pelo sistema eletrônico.
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LOTE: 1 - Poços Artesianos

Resultado

O lote foi cancelado em 01/07/2021 11:00 por ALAN PETRY.
Motivo: Devido a um equívoco na publicação do valor de referência dos lotes, onde ficaram invertidos os valores entre o Lote
1 e o Lote 2, induzimos as empresas a cometerem erro na apresentação de proposta de preços. Com isso, decidimos por
cancelar e republicar o processo licitatório, para que não haja prejuízo tanto ao erário quanto as empresas participantes.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Sem tratamento diferenciado

Início do recebimento de propostas: 21/06/2021 09:00 Fim do recebimento de propostas: 01/07/2021 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1353312 - Perfuração de Poços Tubulares Profundos - LI. COLÔNIA RABELO
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Descrição complementar: Perfuração de um poço tubular parcial ou totalmente revestido, (artesiano) com metragem estimada de
140 metros de profundidade, na localidade de Linha Colônia Rabelo neste Município, sendo o ponto com as seguintes coordenadas
geográficas DATUM SIRGAS 2000: 28º04’31.99”S; 52º43’53.00”O, compreendendo a realização de serviços e fornecimento dos
seguintes materiais conforme segue: - Perfuração tubular profunda em 10” de 0 até 8 metros e em 6” de 8 até 140 metros, com
fornecimento de 8 metros de revestimento galvanizado de 6” polegadas (estimada), quatro luvas galvanizadas de 6” polegadas,
vedação sanitária, selo sanitário e tampa de proteção sanitária, realizar teste de vazão de 24 horas, analise licenças prévias. Todo o
processo de execução deverá seguir o Relatório para Locação de Poço Profundo e Termo de Referência Obras – Serviços, que são parte
anexa ao presente edital. OBS: apresentar planilha de quantitativos e custos unitários (metro/unidade) para o referido item.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitário (R$) Data / Hora Situação da Proposta

PFG POCOS ARTESIANOS LTDA 13.250.019/0001-38 17.604,00 30/06/2021 15:21:05 CLASSIFICADA

Item 1: Perfuração de Poços Tubulares Profundos - LI. COLÔNIA RABELO
Marca: Não informado Modelo: Não informado

HIDROBRASIL LTDA 03.406.646/0001-61 31.890,00 25/06/2021 11:54:06 CLASSIFICADA

Item 1: Perfuração de Poços Tubulares Profundos - LI. COLÔNIA RABELO
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Unitário (R$) Fornecedor Data / Hora Data / Hora
Aceite de Valor

Data / Hora
Aceite de
Proposta

Situação do
Lance

17.604,00 * PFG POCOS
ARTESIANOS LTDA

30/06/2021
15:21:05

01/07/2021
09:59:45

CLASSIFICADO

21.260,00 HIDROBRASIL LTDA 01/07/2021
09:38:37

CLASSIFICADO

31.890,00 * HIDROBRASIL LTDA
25/06/2021
11:54:06 CLASSIFICADO

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$)

1º PFG POCOS ARTESIANOS LTDA 13.250.019/0001-38 17.604,00

2º HIDROBRASIL LTDA 03.406.646/0001-61 21.260,00

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Motivo Reabertura

01/07/2021 09:59:59 01/07/2021 11:59:59

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Situação Tipo Prazo

Resultado da Habilitação

Habilitação não realizada

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Exclusão de documento de
habilitação

30/06/2021
14:59:13

MÁRCIO
PARISOTTO

Abertura de propostas
01/07/2021
09:05:53 ALAN PETRY As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 01/07/2021
09:36:23

ALAN PETRY
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Encerramento automatico
01/07/2021
09:46:23 Encerrado sem prorrogação.

Optou por não reiniciar a
disputa aberta

01/07/2021
09:56:54

ALAN PETRY

Aceite de valor
01/07/2021
09:59:45 ALAN PETRY

Foi aceito o valor de R$ 17.604,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo
melhor classificado na disputa deste lote, PFG POCOS ARTESIANOS LTDA -
13.250.019/0001-38.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

01/07/2021
09:59:59 ALAN PETRY

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a).
O prazo encerra às 01/07/2021 11:59. Utilize a opção "Julgamento de
Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema
eletrônico.

Cancelamento de lote 01/07/2021
11:00:14

ALAN PETRY

Devido a um equívoco na publicação do valor de referência dos lotes, onde
ficaram invertidos os valores entre o Lote 1 e o Lote 2, induzimos as
empresas a cometerem erro na apresentação de proposta de preços. Com
isso, decidimos por cancelar e republicar o processo licitatório, para que não
haja prejuízo tanto ao erário quanto as empresas participantes.

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

ALAN PETRY
Pregoeiro(a)

01/07/2021
10:58:19

Devido a um equívoco na publicação do valor de referência do lote, onde ficaram invertidos os valores
entre o Lote 1 e o Lote 2, induzimos as empresas a cometerem erro na apresentação de proposta de
preços. Com isso, decidimos por cancelar e republicar o processo licitatório, para que não haja prejuízo
tanto ao erário quanto as empresas participantes.

LOTE: 2 - Poços Artesianos

Resultado

O lote foi cancelado em 01/07/2021 11:00 por ALAN PETRY.
Motivo: Devido a um equívoco na publicação do valor de referência dos lotes, onde ficaram invertidos os valores entre o Lote
1 e o Lote 2, induzimos as empresas a cometerem erro na apresentação de proposta de preços. Com isso, decidimos por
cancelar e republicar o processo licitatório, para que não haja prejuízo tanto ao erário quanto as empresas participantes.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Sem tratamento diferenciado

Início do recebimento de propostas: 21/06/2021 09:00 Fim do recebimento de propostas: 01/07/2021 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1353327 - Perfuração de Poço Tubular Profundo - LI TRAVESSÃO COQUEIROS

Descrição complementar: Perfuração de um poço tubular parcial ou totalmente revestido, (artesiano) com metragem estimada de 90
metros de profundidade, na localidade de Linha Travessão Coqueiros neste Município, sendo o ponto com as seguintes coordenadas
geográficas DATUM SIRGAS 2000: 28º06’47.30”S; 52º45’42.33”O, compreendendo a realização de serviços e fornecimento dos
seguintes materiais conforme segue: - Perfuração tubular profunda em 10” de 0 até 8 metros e em 6” de 8 até 90 metros, com
fornecimento de 8 metros de revestimento galvanizado de 6” polegadas (estimada), quatro luvas galvanizadas de 6” polegadas,
vedação sanitária, selo sanitário e tampa de proteção sanitária, realizar teste de vazão de 24 horas, licenças prévias. Todo o processo
de execução deverá seguir o Relatório para Locação de Poço Profundo e Termo de Referência Obras – Serviços, que são parte anexa
ao presente edital. OBS: apresentar planilha de quantitativos e custos unitários (metro/unidade) para o referido item.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitário (R$) Data / Hora Situação da Proposta

HIDROBRASIL LTDA 03.406.646/0001-61 22.290,00 25/06/2021 11:54:47 CLASSIFICADA

Item 1: Perfuração de Poço Tubular Profundo - LI TRAVESSÃO COQUEIROS
Marca: Não informado Modelo: Não informado

PFG POCOS ARTESIANOS LTDA 13.250.019/0001-38 22.604,00 30/06/2021 15:21:40 CLASSIFICADA

Item 1: Perfuração de Poço Tubular Profundo - LI TRAVESSÃO COQUEIROS
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)
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Valor Unitário (R$) Fornecedor Data / Hora
Data / Hora
Aceite de Valor

Data / Hora
Aceite de
Proposta

Situação do
Lance

22.290,00 * HIDROBRASIL LTDA
25/06/2021
11:54:47

01/07/2021
10:00:45 CLASSIFICADO

22.604,00 *
PFG POCOS
ARTESIANOS LTDA

30/06/2021
15:21:40 CLASSIFICADO

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$)

1º HIDROBRASIL LTDA 03.406.646/0001-61 22.290,00

2º PFG POCOS ARTESIANOS LTDA 13.250.019/0001-38 22.604,00

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Motivo Reabertura

01/07/2021 10:00:53 01/07/2021 12:00:53

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Situação Tipo Prazo

Resultado da Habilitação

Habilitação não realizada

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação.

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas
01/07/2021
09:10:00

ALAN
PETRY As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 01/07/2021
09:36:23

ALAN
PETRY

Encerramento automatico 01/07/2021
09:46:23

Encerrado sem prorrogação.

Optou por não reiniciar a
disputa aberta

01/07/2021
09:57:09

ALAN
PETRY

Aceite de valor 01/07/2021
10:00:45

ALAN
PETRY

Foi aceito o valor de R$ 22.290,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo
melhor classificado na disputa deste lote, HIDROBRASIL LTDA -
03.406.646/0001-61.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de proposta

01/07/2021
10:00:53

ALAN
PETRY

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O
prazo encerra às 01/07/2021 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta"
para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Cancelamento de lote
01/07/2021
11:00:15

ALAN
PETRY

Devido a um equívoco na publicação do valor de referência dos lotes, onde
ficaram invertidos os valores entre o Lote 1 e o Lote 2, induzimos as empresas
a cometerem erro na apresentação de proposta de preços. Com isso,
decidimos por cancelar e republicar o processo licitatório, para que não haja
prejuízo tanto ao erário quanto as empresas participantes.

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

ALAN PETRY
Pregoeiro(a)

01/07/2021
10:58:51

Devido a um equívoco na publicação do valor de referência do lote, onde ficaram invertidos os valores
entre o Lote 1 e o Lote 2, induzimos as empresas a cometerem erro na apresentação de proposta de
preços. Com isso, decidimos por cancelar e republicar o processo licitatório, para que não haja prejuízo
tanto ao erário quanto as empresas participantes.
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Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

----------------------------------------------
ALAN PETRY
Pregoeiro(a)

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 01/07/2021 11:00 -----------
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