
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: 201802000076922)

 

     às 10:09:02 horas do dia 23/05/2019 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). 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:

201802000076922 - 2019/017/2019 que tem por objeto Aquisição com instalação de 450

metros de espículas metálicas anti-pombos com hastes de arame galvanizado ou aço

inoxidável de 120 mm de altura, no prédio do Fórum da Comarca de Caldas Novas,

incluindo mão de obra e material necessários.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/05/2019 09:27:59:892 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.940,00

22/05/2019 17:12:08:830 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.949,50

22/05/2019 12:43:40:092 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI  R$ 18.949,49

22/05/2019 14:33:05:678 ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA  R$ 18.949,00

22/05/2019 23:20:52:827 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.949,50

22/05/2019 12:08:36:696 HENRIQUE JOSE PEDROSA  R$ 17.850,51

22/05/2019 08:14:56:067 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 17.995,50

Data-Hora Fornecedor Lance

23/05/2019 10:17:22:273 HENRIQUE JOSE PEDROSA  R$ 11.000,00

23/05/2019 10:17:02:964 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 12.800,00

23/05/2019 10:15:18:542 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 14.500,00

22/05/2019 09:27:59:892 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME  R$ 18.940,00

22/05/2019 14:33:05:678 ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA  R$ 18.949,00

22/05/2019 12:43:40:092 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI  R$ 18.949,49

22/05/2019 23:20:52:827 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  R$ 18.949,50
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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 23/05/2019, às 10:20:56 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

10/06/2019, às 09:46:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2019, às 09:46:08 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: HENRIQUE JOSE PEDROSA. No dia 11/06/2019, às 09:32:55 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 09:32:55 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP. No dia 12/06/2019, às 09:16:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/06/2019, às 09:16:42 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME. No dia 13/06/2019, às

09:38:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2019, às 09:38:02 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME. No dia 14/06/2019, às 08:34:45 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2019, às 08:34:45 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA. No dia 17/06/2019, às 10:16:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/06/2019, às 10:16:22 horas, no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas

metálicas anti-pombos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o

fornecedor: W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI. No dia 18/06/2019, às 07:32:21 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/06/2019, às 09:46:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - HENRIQUE JOSE PEDROSA, no lote (1) - Aquisição com

instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação foi: O

arrematante encaminhou alguns documentos  mas não atenderam as exigências do edital,

mesmo que contatado para o envio correto, ocorrendo a extrapolação do prazo.

 

    No dia 11/06/2019, às 09:32:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP, no lote (1) - Aquisição com

instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação foi: O segundo

arrematante do único lote do aludido Pregão não manifestou interesse em quotar o referido

lote, deixando de apresentar proposta e documentação dentro do prazo exigido.

 

    No dia 12/06/2019, às 09:16:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, no lote (1) -

Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação

foi: O segundo arrematante do único lote do Pregão 017/2019, deixou de apresentar

proposta e documentação exigidas no edital, extrapolando o prazo para suas entregas.

 

    No dia 13/06/2019, às 09:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME, no lote (1) -

Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação

fo i :  O arrematante não enviou proposta e documentação para o e-mai l :

mamorim@tjgo.jus.br como foi solicitado desde o início logo após a disputa de todos os

lotes do Pregão, portanto extrapolou o prazo fixado para a entrega dos documentos,

mostrando desinteresse na quotação.

 

    No dia 14/06/2019, às 08:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA, no lote (1) - Aquisição

com instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação foi: O

arrematante do referido lote não demonstrou interesse na sua quotação, extrapolando o
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prazo para o envio da proposta e documentação.

 

    No dia 17/06/2019, às 10:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI, no lote (1) - Aquisição

com instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da desclassificação foi: A

arrematante não demonstrou interesse em quotar o referido lote, deixando de enviar toda

documentação exigida no edital.

 

    No dia 18/06/2019, às 07:32:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI,

no lote (1) - Aquisição com instalação de espículas metálicas anti-pombos. O motivo da

desclassificação foi: O arrematante não demonstrou interesse em quotar o referido lote,

extrapolando o prazo para o envio da proposta e documentação.

 

    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

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.051.873/0001-84 ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA

01.514.653/0001-51 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

07.287.887/0001-90 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

035.086.276-16 HENRIQUE JOSE PEDROSA

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

24.925.416/0001-89 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

29.065.766/0001-36 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI
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Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Licitação [nº 765655] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 HENRIQUE JOSE PEDROSA ME* Desclassificado R$ 11.000,00 23/05/2019 10:17:22:273

2 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP EPP* Desclassificado R$ 12.800,00 23/05/2019 10:17:02:964

3 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME ME* Desclassificado R$ 14.500,00 23/05/2019 10:15:18:542

4 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME ME* Desclassificado R$ 18.940,00 22/05/2019 09:27:59:892

5 ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA EPP* Desclassificado R$ 18.949,00 22/05/2019 14:33:05:678

6 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI EPP* Desclassificado R$ 18.949,49 22/05/2019 12:43:40:092

7 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP* Desclassificado R$ 18.949,50 22/05/2019 23:20:52:827

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/05/2019 10:09:02:599 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/05/2019 10:09:02:599 SISTEMA A melhor proposta foi de R$17.850,51, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/05/2019 10:09:02:599 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.

23/05/2019 10:09:02:599 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.

23/05/2019 10:09:02:599 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.

23/05/2019 10:09:02:599 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 10 segundo(s).

23/05/2019 10:09:02:599 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.

23/05/2019 10:09:02:599 SISTEMA valor mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de R$1,00.

23/05/2019 10:10:14:863 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

23/05/2019 10:10:44:863 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$17.800,00.

23/05/2019 10:18:38:863 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme legislação vigente.

23/05/2019 10:18:38:863 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 54
segundos.

23/05/2019 10:18:38:863 SISTEMA A menor proposta foi dada por HENRIQUE JOSE PEDROSA no valor de R$11.000,00.

23/05/2019 10:18:38:863 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/05/2019 10:20:54:819 PREGOEIRO A arrematante do único lote deverá encaminhar proposta e toda documentação de acordo com as
exigências do edital para o e-mail: mamorim@tjgo.jus.br para análise e adjudicação.

23/05/2019 10:20:56:931 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

23/05/2019 10:23:25:221 HENRIQUE JOSE PEDROSA bom dia eu tinha anexado a documentação da empresa em anexo fico no aguardo se precisar de mais
algum

23/05/2019 10:45:24:284 HENRIQUE JOSE PEDROSA bom dia estou enviando por e-mail a documentação solicitada já foi enviado 02 e-mail

23/05/2019 11:26:11:030 HENRIQUE JOSE PEDROSA BOM DIA MARCELO TEM OUTRA FORMA DE ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO A MESMA E GRANDE E
ESTA DANDO FALHA AO ENVIAR

10/06/2019 11:55:43:303 HENRIQUE JOSE PEDROSA Primeiramente venho expor que como você avaliou minha documentação e o tempo não esta de acordo.
primeiro você demorou mais de uma semana para dar a primeira resposta de minha documentação isto
esta tudo registrado em e- mail,

10/06/2019 11:56:05:914 HENRIQUE JOSE PEDROSA só fava resposta e solicitava na parte da manhã não dando tempo de responder e enviar a documentação
colocando em duvida a veracidade e clareza do processo do edital, entre varias veze mandei a
documentação e na quinta feira passada que foi dizer

10/06/2019 11:56:25:425 HENRIQUE JOSE PEDROSA que e estava faltando cnpj de minha empresa como em todos os e-mail eu tinha enviado. gostaria que
meus e-mail e documentações foce avaliada pelos senhores LETICE SOUSA SILVEIRA; RODRIGO
LEANDRO DA SILVA.

10/06/2019 11:56:42:769 HENRIQUE JOSE PEDROSA isto também que tinha anexado minha documentação no sistema também. gostaria também de recorrer
ao prazo e tempo para minha empresa visto que todos os e-mail foi enviado e não foi respondido e
questionado pela minha empresa. at

10/06/2019 12:02:11:933 HENRIQUE JOSE PEDROSA Descordo do pregoeiro em dizes que não foi enviado alguns documentos visto que todos os e-mail
enviados estava toda documentação da empresa e não como esta dizendo que foi alguns gostaria que
todos os e-mail enviados pela minha empresa foce periciado

11/06/2019 20:33:23:231 HENRIQUE JOSE PEDROSA Venho através desta declarar que até o momento meu pedido nem foi respondido assim não respeitando
o edital visto que no edital não sita o prazo e horário que o pregoeiro deve manisfestar e o mesmo nem
manisfestou sobre meu pedido de avaliação

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* 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
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Mostrando de 1 até 27 de 27 registros

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

11/06/2019 20:36:27:711 HENRIQUE JOSE PEDROSA 63. Não serão conhecidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. até o
momento não tive nenhuma resposta de minha questão

11/06/2019 20:37:15:048 HENRIQUE JOSE PEDROSA conforme o edital e de menor preço o que não esta sendo respeitado visto que até o momento não tive
resposta.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/05/2019 08:14:56:067 --- R$ 17.995,50 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

2 22/05/2019 09:27:59:892 --- R$ 18.940,00 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

3 22/05/2019 12:08:36:696 --- R$ 17.850,51 HENRIQUE JOSE PEDROSA

4 22/05/2019 12:43:40:092 --- R$ 18.949,49 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI

5 22/05/2019 14:33:05:678 --- R$ 18.949,00 ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA

6 22/05/2019 17:12:08:830 --- R$ 18.949,50 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

7 22/05/2019 23:20:52:827 --- R$ 18.949,50 REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

8 23/05/2019 10:10:35:975 --- R$ 17.800,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

9 23/05/2019 10:11:29:371 --- R$ 17.780,00 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

10 23/05/2019 10:11:57:868 --- R$ 17.500,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

11 23/05/2019 10:12:29:178 --- R$ 17.000,00 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

12 23/05/2019 10:12:52:913 --- R$ 16.000,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

13 23/05/2019 10:14:32:941 --- R$ 15.950,00 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

14 23/05/2019 10:14:50:184 --- R$ 15.000,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

15 23/05/2019 10:15:18:542 --- R$ 14.500,00 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

16 23/05/2019 10:15:35:175 --- R$ 14.000,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

17 23/05/2019 10:15:50:149 --- R$ 14.300,00 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

18 23/05/2019 10:16:16:285 --- R$ 13.800,00 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

19 23/05/2019 10:16:32:859 --- R$ 13.000,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

20 23/05/2019 10:17:02:964 --- R$ 12.800,00 AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

21 23/05/2019 10:17:22:273 --- R$ 11.000,00 HENRIQUE JOSE PEDROSA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

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

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 18/06/2019 07:32:21:568  -  Fracassado

Data/Hora 11/06/2019-09:32:54

Fornecedor AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP

Observação O segundo arrematante do único lote do aludido Pregão não manifestou interesse em quotar o referido lote, deixando de apresentar proposta e
documentação dentro do prazo exigido.

Data/Hora 10/06/2019-09:46:08

Fornecedor HENRIQUE JOSE PEDROSA

Observação O arrematante encaminhou alguns documentos mas não atenderam as exigências do edital, mesmo que contatado para o envio correto, ocorrendo a
extrapolação do prazo.

Data/Hora 18/06/2019-07:32:21

Fornecedor REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Observação O arrematante não demonstrou interesse em quotar o referido lote, extrapolando o prazo para o envio da proposta e documentação.

Data/Hora 14/06/2019-08:34:45

Fornecedor ANTONIO JOSE LEAO TEIXEIRA

Observação O arrematante do referido lote não demonstrou interesse na sua quotação, extrapolando o prazo para o envio da proposta e documentação.
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Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Data/Hora 17/06/2019-10:16:22

Fornecedor W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI

Observação A arrematante não demonstrou interesse em quotar o referido lote, deixando de enviar toda documentação exigida no edital.

Data/Hora 12/06/2019-09:16:42

Fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

Observação O segundo arrematante do único lote do Pregão 017/2019, deixou de apresentar proposta e documentação exigidas no edital, extrapolando o prazo para
suas entregas.

Data/Hora 13/06/2019-09:38:02

Fornecedor CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME

Observação O arrematante não enviou proposta e documentação para o e-mail: mamorim@tjgo.jus.br como foi solicitado desde o início logo após a disputa de todos os
lotes do Pregão, portanto extrapolou o prazo fixado para a entrega dos documentos, mostrando desinteresse na quotação.


