
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: 201904000164879)

 

     às 14:10:45 horas do dia 26/12/2019 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). ROGERIO 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: 201904000164879 - 2019/059/2019 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks

do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de baterias, peças, componentes,

materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos equipamentos, via web,

análise termográfica e análise energética.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks do

Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de baterias, peças, componentes, materiais,

mão de obra qualificada, monitoramento online dos equipamentos, via web, análise

termográfica e análise energética.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks do

Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de baterias, peças, componentes, materiais,

mão de obra qualificada, monitoramento online dos equipamentos, via web, análise

termográfica e análise energética.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/12/2019 08:12:05:458 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI  R$ 809.870,17

23/12/2019 09:46:27:096 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA - ME  R$ 809.815,20

23/12/2019 16:45:03:418 POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE
ELETROELETRONI  R$ 809.815,20

25/12/2019 21:06:00:636 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 809.815,00

26/12/2019 09:51:53:809 ANPLA FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS
LIMITADA  R$ 809.814,25

Data-Hora Fornecedor Lance

27/12/2019 Página 1 de 3



 

    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 26/12/2019, às 14:15:25 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/12/2019, às 15:02:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/12/2019, às 15:02:03 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética. -  a situação do lote foi

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

conforme edital. No dia 27/12/2019, às 15:07:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/12/2019, às 15:07:43 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme

edital.

 

    No dia 27/12/2019, às 15:07:43 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIRTUAL INFRAESTRUTURA

E ENERGIA LTDA - ME com o valor R$ 809.799,00.

26/12/2019 14:11:22:459 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA - ME  R$ 809.799,00

26/12/2019 14:11:10:103 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 809.800,00

26/12/2019 09:51:53:809 ANPLA FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS
LIMITADA  R$ 809.814,25

23/12/2019 16:45:03:418 POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE
ELETROELETRONI  R$ 809.815,20

26/12/2019 08:12:05:458 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI  R$ 809.870,17
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    No dia 27/12/2019, às 15:05:24 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética.. Deixo de acatar a

intenção recurso, independente dos memoriais, pois deixou de motivar objetivamente sua

intenção de recurso conforme item 63 do Edital. 

 

    No dia 27/12/2019, às 15:05:29 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de nobreaks do Tribunal de Justiça de Goiás, com fornecimento de

baterias, peças, componentes, materiais, mão de obra qualificada, monitoramento online dos

equipamentos, via web, análise termográfica e análise energética.. Deixo de acatar a

intenção recurso, independente dos memoriais, pois deixou de motivar objetivamente sua

intenção de recurso conforme item 63 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 CASTRO DE PINA

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
34.243.018/0001-36 ANPLA FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LIMITADA

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

03.182.153/0001-95 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI

03.629.664/0001-02 POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONI

08.144.338/0001-29 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA - ME
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