
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: 201909000187317)

 

     às 16:01:20 horas do dia 04/12/2019 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). ROGERIO JAYME, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

201909000187317 - 2019/058/2019 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo

insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás,

incluindo quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor,

alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2019 10:10:55:214 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 450.000.000,00

03/12/2019 11:40:33:143 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 441.060,00

03/12/2019 13:51:47:624 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 457.880,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 457.880,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 457.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 457.880,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 457.800,00

03/12/2019 15:31:04:222 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 882.836,64
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módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO SUDOESTE.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO NORTE

Lote (4) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO NORDESTE E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00

03/12/2019 11:40:33:143 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 178.644,00

03/12/2019 13:51:47:624 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 185.800,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 185.800,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 15:31:04:222 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 357.753,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00

03/12/2019 11:40:33:143 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 223.728,00

03/12/2019 13:51:47:624 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 231.100,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 231.100,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 231.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 231.100,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 231.000,00

03/12/2019 15:31:04:222 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 448.216,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 350.000,00

03/12/2019 11:40:33:143 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 337.056,00

03/12/2019 13:51:47:624 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 353.020,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 353.020,00
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Lote (5) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO SUDESTE.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 353.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 353.020,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 353.000,00

03/12/2019 15:31:04:222 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 674.815,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00

03/12/2019 11:40:33:143 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 226.128,00

03/12/2019 13:51:47:624 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 232.180,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 232.180,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 232.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 232.180,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 232.000,00

03/12/2019 15:31:04:222 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 453.046,56

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2019 16:08:30:441 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 390.000,00

04/12/2019 16:07:59:802 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 396.784,18

04/12/2019 16:08:03:350 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 428.000,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 457.000,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 457.800,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 457.880,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 457.880,00
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módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO SUDOESTE.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO NORTE

Lote (4) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO NORDESTE E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL.

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2019 16:14:18:261 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 168.994,73

04/12/2019 16:14:00:061 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 169.500,00

04/12/2019 16:11:54:801 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 173.800,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 185.800,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 185.800,00

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2019 16:27:28:752 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 171.864,59

04/12/2019 16:25:30:764 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 188.000,00

04/12/2019 16:19:46:869 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 211.620,00

04/12/2019 16:19:22:331 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 213.700,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 231.000,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 231.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 231.100,00

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2019 16:44:28:485 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 191.879,04

04/12/2019 16:44:17:706 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 193.468,00

04/12/2019 16:29:04:692 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 289.770,00

04/12/2019 16:18:40:322 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 342.000,00
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Lote (5) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder

Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,

módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de

manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de

emergência - REGIÃO SUDESTE.

 

    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 04/12/2019, às 16:10:16 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2019,

às 12:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2019, às 12:28:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 350.000,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 353.000,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 353.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 353.020,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2019 16:31:46:381 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME  R$ 199.999,99

04/12/2019 16:32:04:907 GLEYDSON ROSENDO AMARAL  R$ 216.000,00

04/12/2019 16:31:26:448 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 222.890,00

03/12/2019 09:08:02:564 SERVICE ENERGIA LTDA ME  R$ 232.000,00

03/12/2019 10:16:46:793 LDF SERVICOS LTDA  R$ 232.000,00

03/12/2019 13:46:47:895 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 232.180,00

03/12/2019 21:46:03:299 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA  R$ 232.180,00

03/12/2019 15:07:36:853 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  R$ 250.000,00
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equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME - desclassificou o fornecedor:

GLEYDSON ROSENDO AMARAL. No dia 10/12/2019, às 15:08:22 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2019, às 15:08:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com exigência do

edital. No dia 12/12/2019, às 16:48:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2019, às 16:48:33 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 12/12/2019, às 16:48:33 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME com o

valor R$ 396.699,96.

 

    No dia 04/12/2019, às 16:19:28 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos
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equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDOESTE. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2019, às 12:33:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2019, às 12:33:13 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDOESTE. -  a

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

Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital. No dia 11/12/2019, às

15:24:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2019, às 15:24:42 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDOESTE. -  a

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

houve interposição de recursos. Proposta e documentação em conformidade com

exigências do edital.

 

    No dia 11/12/2019, às 15:24:42 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDOESTE. -

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

COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME com o valor R$ 168.994,68.

 

    No dia 04/12/2019, às 16:51:45 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORTE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2019, às 12:32:20 horas, a

12/12/2019 Página 7 de 11



situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2019, às 12:32:20 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORTE -  a

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

Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital. No dia 11/12/2019, às

15:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2019, às 15:24:54 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORTE -  a

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

houve interposição de recursos. Proposta e documentação em conformidade com

exigências do edital.

 

    No dia 11/12/2019, às 15:24:54 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORTE -  pelo

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

COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME com o valor R$ 171.864,48.

 

    No dia 04/12/2019, às 16:50:17 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORDESTE E

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 10/12/2019, às 12:32:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/12/2019, às 12:32:33 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORDESTE E

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade

com exigências do edital. No dia 11/12/2019, às 15:25:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/12/2019, às 15:25:08 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORDESTE E

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Não houve interposição de recursos. Proposta e

documentação em conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 11/12/2019, às 15:25:08 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORDESTE E

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS

LTDA ME com o valor R$ 191.879,04.

 

    No dia 04/12/2019, às 16:51:02 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDESTE. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/12/2019, às 12:32:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/12/2019, às 12:32:59 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDESTE. -  a

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

Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital. No dia 11/12/2019, às

15:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2019, às 15:25:23 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDESTE. -  a

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

houve interposição de recursos. Proposta e documentação em conformidade com

exigências do edital.

 

    No dia 11/12/2019, às 15:25:23 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDESTE. -

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

COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME com o valor R$ 199.999,92.

 

    No dia 04/12/2019, às 10:10:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos

geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando,

transferência automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e

USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos equipamentos que operam em

regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA. O motivo da

desclassificação foi: Preço exorbitante demonstrando total desconhecimento do conteúdo do

edital.
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    No dia 10/12/2019, às 12:28:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -

desclassificou o fornecedor - GLEYDSON ROSENDO AMARAL, no lote (1) - Contratação de

empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,

abrangendo insumos e mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado

de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática, módulos de comando,

motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a

disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência -

GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA. O motivo da desclassificação foi: Apresentou

Capital Circulante Líquido inferior ao exigido no item 49.4, alínea "c", do edital.

 

    No dia 12/12/2019, às 16:47:08 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e

mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo

quadros de comando, transferência automática, módulos de comando, motor, alternador,

quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos

equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO

METROPOLITANA.. Não manifestou interesse em interpor recurso de forma motivada

descumprindo as regras do edital. 

 

    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 JAYME

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
01.475.599/0001-82 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

16.549.914/0001-46 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

19.964.929/0001-69 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

19.566.990/0001-58 GLEYDSON ROSENDO AMARAL

03.979.504/0001-93 HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.974.627/0001-77 LDF SERVICOS LTDA

24.951.670/0001-51 SERVICE ENERGIA LTDA ME

23.972.729/0001-25 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 794740]      

LOTE [nº 1]   

Lote [nº 2]   

Opções

Cliente GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS  / (1)  TRIBUNAL DE JUSTICA 

Pregoeiro ROGERIO JAYME

Resumo da licitação Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e mão
de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência automática,
módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a disponibilidade dos
equipamentos que operam em regime de serviço de emergência.

Edital 058/2019 Processo 201909000187317

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 19/11/2019

Início acolhimento de propostas 03/12/2019-08:00 Limite acolhimento de propostas 04/12/2019-08:00

Abertura das propostas 04/12/2019-08:00 Data e a hora da disputa 04/12/2019-16:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e
mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência
automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a
disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 12/12/2019-16:48:33:248

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

CNPJ 16.549.914/0001-46

Fornecedor vencedor ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Telefone (62) 40184524

Nome contato JOSE MESSIAS MARTINS DE MORAIS

Arrematado 396.784,18% Contratado 396.699,96% 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e
mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência
automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a
disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDOESTE.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 11/12/2019-15:24:42:755

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

  

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 
UOR: [nº1] TRIBUNAL DE JUSTICA - Fim contrato: 28/02/2020 
[J4092357] ROGERIO JAYME 
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria  Brasília/DF - 12/12/2019 17:48:50     

Licitações
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Lote [nº 3]   

Lote [nº 4]   

Lote [nº 5]   

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

CNPJ 16.549.914/0001-46

Fornecedor vencedor ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Telefone (62) 40184524

Nome contato JOSE MESSIAS MARTINS DE MORAIS

Arrematado R$ 168.994,73 Contratado 168.994,68% 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e
mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência
automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a
disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORTE

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 11/12/2019-15:24:54:181

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

CNPJ 16.549.914/0001-46

Fornecedor vencedor ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Telefone (62) 40184524

Nome contato JOSE MESSIAS MARTINS DE MORAIS

Arrematado R$ 171.864,59 Contratado 171.864,48% 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e
mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência
automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a
disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO NORDESTE E ENTORNO DO
DISTRITO FEDERAL.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 11/12/2019-15:25:08:817

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

CNPJ 16.549.914/0001-46

Fornecedor vencedor ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Telefone (62) 40184524

Nome contato JOSE MESSIAS MARTINS DE MORAIS

Arrematado R$ 191.879,04

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo insumos e
mão de obra, dos grupos geradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, incluindo quadros de comando, transferência
automática, módulos de comando, motor, alternador, quadros de paralelismo e USCA, com o objetivo de manter a
disponibilidade dos equipamentos que operam em regime de serviço de emergência - REGIÃO SUDESTE.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 11/12/2019-15:25:23:097

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)
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Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

CNPJ 16.549.914/0001-46

Fornecedor vencedor ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Telefone (62) 40184524

Nome contato JOSE MESSIAS MARTINS DE MORAIS

Arrematado R$ 199.999,99 Contratado 199.999,92% 
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