
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: 201907000178196)

 

     às 10:45:21 horas do dia 02/10/2019 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:

201907000178196 - 2019/038/2019 que tem por objeto Aquisição de chapas de gesso

acartonado e gesso cola para readequações/remanejamento de paredes em divisórias em

gesso acartonado, nas unidades judiciárias do  Poder Judiciário do Estado de Goiás.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Chapa de gesso acartonado.

Lote (2) - Gesso cola.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Chapa de gesso acartonado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 15:57:08:724 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 50.000,00

01/10/2019 15:41:32:196 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 38.000,00

01/10/2019 17:38:09:529 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 80.000,00

02/10/2019 07:55:46:837 MFC COMERCIAL EIRELI  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/10/2019 15:57:08:724 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 10.000,00

01/10/2019 15:41:32:196 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.500,00

01/10/2019 17:38:09:529 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 80.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/10/2019 11:07:02:471 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 35.011,00

02/10/2019 11:06:47:951 MFC COMERCIAL EIRELI  R$ 35.021,00

02/10/2019 11:06:17:515 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 35.041,98
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Lote (2) - Gesso cola.

 

    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 02/10/2019, às 11:08:21 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/10/2019, às 11:37:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2019, às 11:37:40 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do

referido lote. No dia 09/10/2019, às 08:42:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 08:42:37 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

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

arrematante declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o objeto referente ao Lote 01. No dia 30/10/2019, às

10:13:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:13:37 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

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

sistema não manteve o registro de detalhamento da proposta. No dia 30/10/2019, às

10:18:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:18:16 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital. No dia 30/10/2019, às

10:20:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:20:35 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  a

01/10/2019 15:41:32:196 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 38.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/10/2019 11:16:07:374 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 2.438,00

02/10/2019 11:15:37:253 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.450,00

02/10/2019 11:08:09:609 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP  R$ 8.999,69
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

arrematante, declarado vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com as

exigências do edital. Adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 30/10/2019, às 10:20:35 horas, no lote (1) - Chapa de gesso acartonado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R&L

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES com o valor R$ 34.492,50.

 

    No dia 02/10/2019, às 11:17:19 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/10/2019, às 11:36:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/10/2019, às 11:36:57 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante

apresentou documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia

09/10/2019, às 08:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2019, às 08:43:32 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante declarado

vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe o objeto referente ao Lote 02. No dia 30/10/2019, às 10:14:34 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:14:34 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O sistema não aceitou o

registro do detalhamento da proposta. No dia 30/10/2019, às 10:18:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:18:43 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante

apresentou toda documentação exigida no edital. No dia 30/10/2019, às 10:21:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2019, às 10:21:55 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado

vencedor, apresentou proposta e documentação exigida no edital, motivo pelo qual adjudico-

lhe seu objeto.

 

    No dia 30/10/2019, às 10:21:55 horas, no lote (2) - Gesso cola. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R&L INDUSTRIA E
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COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES com o valor R$ 2.253,30.

 

    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:
18.244.356/0001-36 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

23.857.994/0001-62 MFC COMERCIAL EIRELI

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES
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