
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 201906000176245)

 

     às 16:01:38 horas do dia 04/03/2020 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). ELMA GUIMARAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

201906000176245 - 2020/003/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de lavanderia para o Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo

desde a coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem,

calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso, dentro

do preconizado nas normas técnicas de Vigilância Sanitária.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia, com execução mediante o regime de

empreitada por preço global, envolvendo desde a coleta, transporte de roupa suja para a

execução do serviço de lavagem, secagem, calandragem, separação e transporte de retorno

ao TJGO, em condições de reuso.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia, com execução mediante o regime de

empreitada por preço global, envolvendo desde a coleta, transporte de roupa suja para a

execução do serviço de lavagem, secagem, calandragem, separação e transporte de retorno

ao TJGO, em condições de reuso.

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/03/2020 08:54:26:567 OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA  R$ 514.000,00

03/03/2020 17:38:32:990 RCM LAVANDERIA LTDA  R$ 515.020,08

Data-Hora Fornecedor Lance

04/03/2020 16:22:08:340 OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA  R$ 398.000,00

04/03/2020 16:23:10:716 RCM LAVANDERIA LTDA  R$ 435.000,00
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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 04/03/2020, às 16:32:49 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia,

com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a

coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem,

calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 06/03/2020, às

17:20:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 17:20:17 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia,

com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a

coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem,

calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso. -  a

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

Empresa OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA declarada vencedora tendo em vista

que a proposta e os documentos de habilitação estão em conformidade com as exigências

do edital e legislação pertinente. No dia 10/03/2020, às 15:42:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/03/2020, às 15:42:30 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia,

com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a

coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem,

calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso. -  a

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

Adjudicado à empresa OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA tendo em vista o pleno

atendimento às exigências quanto `apresentação de proposta e documentos de habilitação.

 

    No dia 10/03/2020, às 15:42:30 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de lavanderia,

com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a

coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem,

calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso. -  pelo

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

MICHELLY LAVANDERIA LTDA com o valor R$ 397.528,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELMA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.920.547/0001-17 OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA

23.111.568/0001-85 RCM LAVANDERIA LTDA
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Licitação [nº 804584]  

Lote [nº 1]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a coleta, transporte de roupa suja para a
execução do serviço de lavagem, secagem, calandragem, separação e transporte de retorno ao TJGO, em condições de reuso,
dentro do preconizado nas normas técnicas de Vigilância Sanitária.

Edital 003/2020 Processo 201906000176245

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 14/02/2020

Início acolhimento de propostas 03/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 04/03/2020-08:00

Abertura das propostas 04/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 04/03/2020-16:00

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 Prestação de serviços de lavanderia, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, envolvendo desde a
coleta, transporte de roupa suja para a execução do serviço de lavagem, secagem, calandragem, separação e transporte de
retorno ao TJGO, em condições de reuso.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e
fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 10/03/2020-15:42:30:606

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos Tempo aleatório de disputa 0 - 10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 10,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 10,00

Valor estimado do lote R$  515.033,90

CNPJ 08.920.547/0001-17

Fornecedor vencedor OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA

Telefone (81) 982461970

Nome contato OLIVIER JACK GEORGES AARON

Arrematado R$ 398.000,00 Contratado R$  397.528,00

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: 01/02/2021
[J8923971] ELMA GUIMARAES
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]
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