
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201702000025402)

 

     às 16:01:39 horas do dia 29/11/2017 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ELMA GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

201702000025402 - 2017/030/2017 que tem por objeto Contratação de empresa(s)

especializada(s) no ramo de serviços de alimentação, para o fornecimento, por demanda, de

refeições tipo marmitex, preparadas (almoço e jantar), bebidas não alcoólicas e sobremesas,

para os participantes das sessões no Tribunal do Júri, durante o período de 12 (doze)

meses, nas comarcas de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Águas Lindas

de Goiás, Caldas Novas, Catalão, Crixás, Formosa, Itumbiara, Luziânia, Planaltina e Rio

Verde.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Aparecida de Goiânia.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Senador Canedo.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Anápolis.

Lote (4) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Águas Lindas de Goiás.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Caldas Novas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 77.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.117,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 21.690,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Catalão.

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para a Camarca de Crixás.

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para a Comarca de Formosa.

Lote (9) - Contratação de empresa especializada para a Comarca de Itumbiara.

Lote (10) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Luziânia.

Lote (11) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Planaltina.

Lote (12) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Rio Verde.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Aparecida de Goiânia.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Senador Canedo.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Anápolis.

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.820,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.388,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 22.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:44:01:132 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 13.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2017 17:44:01:132 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 26.535,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:13:26:151 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 77.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:14:28:504 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.115,00
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Lote (4) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Águas Lindas de Goiás.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Caldas Novas.

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Catalão.

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para a Camarca de Crixás.

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para a Comarca de Formosa.

Lote (9) - Contratação de empresa especializada para a Comarca de Itumbiara.

Lote (10) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Luziânia.

Lote (11) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Planaltina.

Lote (12) - Contratação de empresa especializada para Comarca de Rio Verde.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2017 17:39:45:880 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 21.690,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:15:22:631 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 11.510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:16:10:974 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 8.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:16:33:272 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 7.730,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2017 17:48:17:355 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:17:55:417 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.810,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:18:22:067 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 17.380,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:18:55:303 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 22.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2017 17:44:01:132 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 13.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2017 16:19:22:742 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME  R$ 26.530,00
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 29/11/2017, às 16:14:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Aparecida de Goiânia. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/12/2017, às 14:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 14:45:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Aparecida de Goiânia. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:40:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:40:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Aparecida de Goiânia. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação

de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:40:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Aparecida de Goiânia. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor

R$ 77.625,00.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:21 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Senador Canedo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 04/12/2017, às 14:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 14:48:11 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Senador Canedo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:41:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:05 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Senador Canedo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação

de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.
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    No dia 06/12/2017, às 15:41:05 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Senador Canedo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$

7.113,60.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:12:44 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Anápolis. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 14:48:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 14:48:49 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Anápolis. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:41:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:20 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Anápolis. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:20 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Anápolis. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$ 21.690,00.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:40 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Águas Lindas de Goiás. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/12/2017, às 14:49:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 14:49:47 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Águas Lindas de Goiás. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:41:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:38 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Águas Lindas de Goiás. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu

manifestação de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital

e anexos.
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    No dia 06/12/2017, às 15:41:38 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Águas Lindas de Goiás. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor

R$ 11.505,60.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:09 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Caldas Novas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 14:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 14:59:55 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Caldas Novas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação

da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:41:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:53 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Caldas Novas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de

recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:41:53 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Caldas Novas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$

8.989,20.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:38:37 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Catalão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 15:01:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:01:24 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Catalão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:42:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:06 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Catalão. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.
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    No dia 06/12/2017, às 15:42:06 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para Comarca de Catalão. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$ 7.729,20.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:40:40 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a Camarca de Crixás. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 15:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:51:04 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a Camarca de Crixás. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:42:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:19 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a Camarca de Crixás. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:19 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a Camarca de Crixás. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$ 3.937,50.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:49 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Formosa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 15:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:02:15 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Formosa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:42:33 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:32 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Formosa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:32 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Formosa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote
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da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$ 17.805,60.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:31 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Itumbiara. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2017, às 15:02:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:02:56 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Itumbiara. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à apresentação da

proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:42:46 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:46 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Itumbiara. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu manifestação de recurso

e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:46 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a Comarca de Itumbiara. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor R$ 17.373,60.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:41:53 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Luziânia. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/12/2017, às 15:03:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:03:42 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Luziânia. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:42:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:59 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Luziânia. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu

manifestação de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital

e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:42:59 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Luziânia. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor
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R$ 22.482,00.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:39:16 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Planaltina. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/12/2017, às 15:04:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:04:34 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Planaltina. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:44:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:44:58 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Planaltina. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu

manifestação de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital

e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:44:58 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Planaltina. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor

R$ 13.140,00.

 

    No dia 29/11/2017, às 16:40:56 horas, no lote (12) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Rio Verde. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 04/12/2017, às 15:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 15:07:35 horas, no lote (12) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Rio Verde. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas todas as exigências quanto à

apresentação da proposta e documentos para habilitação. No dia 06/12/2017, às 15:45:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 15:45:14 horas, no lote (12) - Contratação de empresa

especializada para Comarca de Rio Verde. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em vista que não existiu

manifestação de recurso e que a proposta atende a todas as exigências constantes do edital

e anexos.

 

    No dia 06/12/2017, às 15:45:14 horas, no lote (12) - Contratação de empresa
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especializada para Comarca de Rio Verde. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME com o valor

R$ 26.524,80.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELMA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

 

APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES SANTOS

Autoridade Competente

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMA RAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
08.687.366/0001-92 DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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