
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201811000139293)

 

     às 14:00:06 horas do dia 14/05/2019 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). ROGERIO CASTRO DE PINA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 201811000139293 - 2019/015 2019 que tem por objeto Contratação de empresa

para o fornecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios e produtos de lavanderia para

atender as necessidades do Centro Educacional Infantil Desembargador Mauro Campos

(CEI), pelo período de 12 (doze) meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Laticínios

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - Produtos de origem animal

Lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros

Lote (4) - Estocáveis

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - Produto de lavanderia

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Laticínios

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - Produtos de origem animal

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2019 14:54:14:082 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2019 14:54:14:082 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 50.000,00
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Lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros

Lote (4) - Estocáveis

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - Produto de lavanderia

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 lote (1) - Laticínios - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 14/05/2019, às 14:25:03 horas, no lote (2) - Produtos de origem animal -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/05/2019, às 08:46:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2019, às 08:46:57 horas, no lote (2) - Produtos de origem animal -  a

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

Documentos conforme edital. No dia 20/05/2019, às 12:38:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2019, às 12:38:57 horas, no lote (2) - Produtos de origem animal -  a

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

Documentação conofrme edital.

 

    No dia 20/05/2019, às 12:38:57 horas, no lote (2) - Produtos de origem animal -  pelo

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

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME com o valor R$ 22.446,60.

 

    No dia 14/05/2019, às 14:31:21 horas, no lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros -  a

Data-Hora Fornecedor Lance

13/05/2019 14:54:14:082 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/05/2019 14:54:14:082 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 50.000,00
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situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/05/2019, às 08:49:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/05/2019, às 08:49:48 horas, no lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros -  a

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

Documentação conforme edital. No dia 20/05/2019, às 12:39:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/05/2019, às 12:39:31 horas, no lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros -  a

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

Documentação conforme edital.

 

    No dia 20/05/2019, às 12:39:31 horas, no lote (3) - Produtos hortifrutigranjeiros -  pelo

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

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME com o valor R$ 33.932,76.

 

    No lote (4) - Estocáveis - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (5) - Produto de lavanderia - não foram encontradas propostas.

 

    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.

 

ROGERIO CASTRO DE PINA

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

MILENE DE OLIVEIRA MACHADO RAMOS JUBE

Membro Equipe Apoio

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
06.788.460/0001-02 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 764127] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME ME* Arrematante R$ 22.446,60 15/05/2019 08:46:57:359

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA A melhor proposta foi de R$30.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 10
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 10 segundo(s).

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

14/05/2019 14:00:06:799 SISTEMA valor mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de R$1,00.

14/05/2019 14:01:42:597 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

14/05/2019 14:02:12:597 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$30.000,00.

Lista de lances 

Data/Hora lance Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2019 14:54:14:082 R$ 30.000,00 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Data/Hora 14/05/2019 14:25:03:629  -  Arrematado

Data/Hora 15/05/2019 08:46:57:359  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/05/2019 12:38:57:643  -  Adjudicado

Fornecedor IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Contratado R$   22.446,60

Motivo Documentos conforme edital.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

1 de 1 30/05/2019 09:40

http://www.licitacoes-e.com.br
https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop


Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 764127] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME ME* Arrematante R$ 33.932,76 15/05/2019 08:49:48:633

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA A melhor proposta foi de R$50.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 10
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 10 segundo(s).

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

14/05/2019 14:00:10:198 SISTEMA valor mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de R$1,00.

14/05/2019 14:01:37:113 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

14/05/2019 14:02:07:113 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$50.000,00.

Lista de lances 

Data/Hora lance Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2019 14:54:14:082 R$ 50.000,00 IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Data/Hora 14/05/2019 14:31:21:384  -  Arrematado

Data/Hora 15/05/2019 08:49:48:633  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/05/2019 12:39:31:939  -  Adjudicado

Fornecedor IMPAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Contratado R$   33.932,76

Motivo Documentação conforme edital.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

1 de 1 30/05/2019 09:41

http://www.licitacoes-e.com.br
https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

