
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201704000033510)

 

     às 10:03:25 horas do dia 20/07/2018 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). MARCELO DE AMORIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

201704000033510 - 2018/008/2018 que tem por objeto Aquisição de materiais para a

manutenção de portões eletrônicos nas unidades judiciárias atendidas pela Diretoria de

Obras, com instalação nos Fóruns das Comarcas de Paraúna, Rio Verde e Posse.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Kit motor deslizante para portão eletrônico, Cremalheira para motor de portão

deslizante, Roldana em �V� de aço zincado, Controle remoto para portão eletrônico, Placa de

comando universal para motor deslizante, Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor

deslizante para portão eletrônico condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação

(incluindo insumos e mão de obra) de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de

Paraúna, Rio Verde e Posse.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Kit motor deslizante para portão eletrônico, Cremalheira para motor de portão

deslizante, Roldana em �V� de aço zincado, Controle remoto para portão eletrônico, Placa de

comando universal para motor deslizante, Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor

deslizante para portão eletrônico condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação

(incluindo insumos e mão de obra) de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de

Paraúna, Rio Verde e Posse.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2018 17:19:51:267 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 656.282,80

19/07/2018 13:38:38:436 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

19/07/2018 17:34:32:258 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 1.272.222,22

Data-Hora Fornecedor Lance

20/07/2018 10:05:47:726 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 332.489,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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 20/07/2018, às 10:15:45 horas, no lote (1) - Kit motor deslizante para portão

eletrônico, Cremalheira para motor de portão deslizante, Roldana em �V� de aço zincado,

Controle remoto para portão eletrônico, Placa de comando universal para motor deslizante,

Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor deslizante para portão eletrônico

condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação (incluindo insumos e mão de obra)

de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de Paraúna, Rio Verde e Posse. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2018, às 11:16:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2018, às 11:16:30 horas, no lote (1) - Kit motor deslizante para portão

eletrônico, Cremalheira para motor de portão deslizante, Roldana em �V� de aço zincado,

Controle remoto para portão eletrônico, Placa de comando universal para motor deslizante,

Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor deslizante para portão eletrônico

condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação (incluindo insumos e mão de obra)

de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de Paraúna, Rio Verde e Posse. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

O arrematante do Lote I, apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências

do edital, motivo pelo qual declaro vencedora do referido lote. No dia 30/07/2018, às

10:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2018, às 10:02:01 horas, no lote (1) - Kit motor deslizante para portão

eletrônico, Cremalheira para motor de portão deslizante, Roldana em �V� de aço zincado,

Controle remoto para portão eletrônico, Placa de comando universal para motor deslizante,

Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor deslizante para portão eletrônico

condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação (incluindo insumos e mão de obra)

de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de Paraúna, Rio Verde e Posse. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

arrematante do Lote 1 declarada vencedora, apresentou toda documentação de acordo com

o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 30/07/2018, às 10:02:01 horas, no lote (1) - Kit motor deslizante para portão
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eletrônico, Cremalheira para motor de portão deslizante, Roldana em �V� de aço zincado,

Controle remoto para portão eletrônico, Placa de comando universal para motor deslizante,

Kit fim de curso para portão eletrônico, Kit motor deslizante para portão eletrônico

condominial/semi-industrial e Fornecimento e instalação (incluindo insumos e mão de obra)

de motor pivotante para portão eletrônico na Comarca de Paraúna, Rio Verde e Posse. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA com o valor R$ 156.282,80.

 

    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.

 

MARCELO DE AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

APARECIDA AUXILIADORA MAGALHAES SANTOS

Autoridade Competente

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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