
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: 201909000189659)

 

     às 16:00:40 horas do dia 23/03/2020 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:

201909000189659 - 2020/016/2020 que tem por objeto Aquisição de suprimentos para

impressão.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora.

Lote (2) - Cartucho de Tinta.

Lote (3) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (4) - Cilindro de imagem para impressora.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:34:27:814 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 65.080,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.080,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 58.516,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:34:27:814 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 65.080,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.080,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

23/03/2020 12:58:46:869 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 420.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:34:27:814 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 62.790,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 63.790,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (5) - Fotocondutor para impressora.

Lote (6) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (7) - Cartucho de toner.

Lote (8) - Box de resíduos para impressora.

Lote (9) - Box de resíduos para impressora.

Lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (11) - Box de resíduos para impressora.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 74.075,00

21/03/2020 22:26:22:242 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 73.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:36:30:062 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 65.080,00

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.080,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 63.282,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:36:30:062 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 6.450,00

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 7.450,00

23/03/2020 13:05:31:938 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 2.400.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 4.117,00

22/03/2020 10:24:02:303 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 3.117,60

23/03/2020 13:06:23:924 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 1.600.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:02:57:757 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 37.041,00

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 38.041,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:24:02:303 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 37.040,00

21/03/2020 12:16:29:052 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 37.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 10.583,20

22/03/2020 10:25:32:336 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 9.560,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (12) - Cartucho de tinta.

Lote (13) - Cartucho de toner.

Lote (14) - Cartucho de toner.

Lote (15) - Cartucho de toner.

Lote (16) - Cartucho de toner.

Lote (17) - Fusor de imagem.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 58.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:06:11:156 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 38.000,00

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 38.000,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:25:32:336 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 38.000,00

21/03/2020 12:19:08:614 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:06:11:156 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 38.000,00

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 38.000,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:25:32:336 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 38.000,00

21/03/2020 12:19:08:614 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 39.000,00

20/03/2020 11:53:55:613 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 2.400.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:06:11:156 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 38.000,00

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 38.000,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:25:32:336 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 38.000,00

21/03/2020 12:19:08:614 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:08:26:291 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 38.000,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 36.333,40

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:26:36:380 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 36.320,00

21/03/2020 12:20:17:128 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 36.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 16.729,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 17.729,00

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (18) - Esteira de Transferência.

Lote (19) - Esteira de Transferência.

Lote (20) - Caixa de resíduos de toner.

Lote (21) - Fusor de imagem.

Lote (22) - Cartucho de Toner.

Lote (23) - Cartucho de Toner.

Lote (24) - Cilindro de imagem.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 25.900,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 26.900,00

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:30:31:843 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 36.400,00

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 36.450,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 37.450,00

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:30:31:843 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 12.400,00

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 12.417,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 13.417,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:39:33:335 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 26.100,00

20/03/2020 15:41:25:902 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 26.175,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:27:53:252 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 42.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:08:02:496 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 334.725,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:27:53:252 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 200.700,00

21/03/2020 12:22:29:358 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 334.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:08:02:496 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 124.690,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (25) - Cartucho de toner.

Lote (26) - Cartucho de toner.

Lote (27) - Cartucho de toner.

Lote (28) - Cartucho de toner.

Lote (29) - Cartucho de toner.

Lote (30) - Cilindro de imagem.

22/03/2020 10:27:53:252 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 124.650,00

21/03/2020 12:22:29:358 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 124.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:41:25:902 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 43.583,25

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 46.875,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 03:23:35:352 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 667.252,50

22/03/2020 23:10:45:128 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 667.200,00

23/03/2020 01:29:34:848 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 667.252,50

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

22/03/2020 10:30:11:903 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 667.200,00

21/03/2020 12:23:25:630 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 667.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:48:32:183 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 34.600,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 34.680,75

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:48:32:183 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.474.700,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 1.474.750,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

22/03/2020 10:30:11:903 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 1.474.750,00

23/03/2020 13:25:00:568 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 16:48:32:183 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.787.000,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 1.787.500,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (31) - Fusor de imagem.

Lote (32) - Cartucho de toner.

Lote (33) - Cartucho de toner.

Lote (34) - Cartucho de toner.

Lote (35) - Cartucho de toner.

22/03/2020 10:30:11:903 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 1.787.500,00

23/03/2020 13:26:41:602 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:45:53:027 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 27.500,00

23/03/2020 02:09:06:282 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 27.500,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 30.000,00

20/03/2020 18:14:16:774 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 27.500,00

23/03/2020 13:31:27:704 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 21:17:46:993 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 759.300,00

20/03/2020 15:45:53:027 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 541.625,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

23/03/2020 13:32:54:181 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 32.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:13:13:874 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 57.924,00

23/03/2020 01:39:20:393 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 57.924,98

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:31:45:493 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 57.923,50

21/03/2020 12:25:43:353 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 57.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:13:13:874 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 42.500,00

23/03/2020 01:39:20:393 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 42.550,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:31:45:493 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 42.550,00

21/03/2020 12:25:43:353 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 42.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:13:13:874 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 42.550,00

23/03/2020 01:39:20:393 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 42.550,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:31:45:493 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 42.550,00

21/03/2020 12:25:43:353 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 42.500,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (36) - Cartucho de toner.

Lote (37) - Cilindro de imagem.

Lote (38) - Fotocondutor para impressora.

Lote (39) - Cartucho de toner.

Lote (40) - Cartucho de toner.

Lote (41) - Cartucho de toner.

Lote (42) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 23:15:31:052 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 37.500,00

23/03/2020 01:52:42:349 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 37.434,75

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:32:41:583 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 37.432,90

21/03/2020 12:27:11:889 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 37.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:32:41:583 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 33.115,00

21/03/2020 12:27:11:889 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 33.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 21:23:23:956 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 600.810,00

20/03/2020 15:49:32:960 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 390.312,50

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:49:32:960 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 45.083,25

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:49:32:960 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 35.416,75

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:06:39:939 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 121.300,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 121.363,14

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

21/03/2020 12:33:40:954 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 119.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:06:39:939 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 119.100,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (43) - Cartucho de toner.

Lote (44) - Cartucho de toner.

Lote (45) - Cilindro de imagem.

Lote (46) - Cilindro de imagem.

Lote (47) - Cilindro de imagem.

Lote (48) - Cilindro de imagem.

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 119.154,08

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

21/03/2020 12:33:40:954 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 119.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:06:39:939 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 119.100,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 119.154,08

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

21/03/2020 12:33:40:954 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 119.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:06:39:939 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 43.500,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 43.583,52

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

21/03/2020 12:33:40:954 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 43.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:06:39:939 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 58.000,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 58.090,00

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

21/03/2020 12:33:40:954 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 57.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:17:39:218 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 57.500,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 57.966,79

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

21/03/2020 12:37:15:903 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 57.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:17:39:218 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 57.500,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 57.966,79

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

21/03/2020 12:37:15:903 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 57.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (49) - Cartucho de toner.

Lote (50) - Cilindro de imagem.

Lote (51) - Cartucho de toner.

Lote (52) - Cartucho de toner.

Lote (53) - Cartucho de toner.

20/03/2020 17:17:39:218 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 33.000,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 33.053,21

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

21/03/2020 12:37:15:903 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 33.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:10:29:817 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 1.081.250,00

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

22/03/2020 10:34:00:400 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 1.081.250,00

21/03/2020 12:37:15:903 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 1.081.000,00

20/03/2020 11:56:28:011 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:10:29:817 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 249.581,25

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

22/03/2020 10:34:00:400 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 249.375,00

21/03/2020 12:37:15:903 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 249.000,00

20/03/2020 11:56:28:011 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 1.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:56:29:957 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 142.000,00

22/03/2020 23:38:16:456 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 145.000,00

22/03/2020 10:34:47:372 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 142.000,00

20/03/2020 18:15:13:760 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 142.000,00

21/03/2020 12:42:42:428 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 142.000,00

20/03/2020 11:57:17:762 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 15:23:14:374 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 630.000,00

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 78.225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:12:19:658 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 1.004.175,00

22/03/2020 11:11:20:110 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

20/03/2020 15:23:14:374 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 6.750.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (54) - Cilindro de imagem.

Lote (55) - Cartucho de toner.

Lote (56) - Cartucho de toner.

Lote (57) - Cartucho de toner.

Lote (58) - Cartucho de toner.

Lote (59) - Cartucho de toner.

21/03/2020 12:42:42:428 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 1.003.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:12:19:658 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 374.070,00

20/03/2020 15:23:14:374 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 600.000,00

21/03/2020 12:42:42:428 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 374.000,00

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 373.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 11:11:20:110 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

20/03/2020 10:41:11:619 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 187.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 187.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:13:15:300 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 2.001.757,50

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

20/03/2020 16:45:47:833 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 9.000.000,00

21/03/2020 12:44:00:395 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 2.000.000,00

20/03/2020 18:14:05:636 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 1.998.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:31:34:582 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 104.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:31:34:582 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 4.424.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 6.375.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (60) - Cilindro de imagem.

Lote (61) - Fusor de imagem.

Lote (62) - Cartucho de toner.

Lote (63) - Cartucho de toner.

Lote (64) - Cartucho de toner.

Lote (65) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:31:34:582 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 5.362.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 7.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:14:07:495 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 82.500,00

20/03/2020 18:05:46:915 MICROSENS S/A  R$ 78.000,00

20/03/2020 13:53:34:960 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 82.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 21:30:06:226 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 2.277.900,00

20/03/2020 13:53:34:960 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 1.624.875,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:35:57:217 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 176.845,00

20/03/2020 16:48:04:867 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 339.000,00

21/03/2020 12:46:09:012 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 129.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 175.941,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:35:57:217 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 129.950,00

20/03/2020 16:48:04:867 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 339.000,00

21/03/2020 12:46:09:012 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 129.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 129.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:35:57:217 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 129.950,00

20/03/2020 16:48:04:867 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 339.000,00

21/03/2020 12:46:09:012 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 129.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 129.950,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (66) - Cartucho de toner.

Lote (67) - Cilindro de imagem.

Lote (68) - Fotocondutor para impressora.

Lote (69) - Cartucho de toner.

Lote (70) - Cartucho de toner.

Lote (71) - Cartucho de toner.

Lote (72) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:36:54:809 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 114.243,00

20/03/2020 16:50:34:736 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 316.400,00

20/03/2020 18:16:25:530 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 114.130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2020 10:36:54:809 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 101.135,00

20/03/2020 16:50:34:736 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 282.500,00

21/03/2020 12:47:25:259 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 101.000,00

20/03/2020 18:16:25:530 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 101.135,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 21:35:22:451 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.802.430,00

20/03/2020 10:48:49:723 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 1.170.937,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 10:48:49:723 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 187.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 10:48:49:723 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:44:20:134 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 368.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:44:20:134 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 361.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (73) - Cartucho de toner.

Lote (74) - Cartucho de toner.

Lote (75) - Cilindro de imagem.

Lote (76) - Cilindro de imagem

Lote (77) - Cilindro de imagem.

Lote (78) - Cilindro de imagem.

Lote (79) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:44:20:134 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 361.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:44:20:134 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 132.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 188.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:44:20:134 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 177.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:57:19:007 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 177.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:57:19:007 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 177.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 17:57:19:007 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 100.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 169.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:15:32:760 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 3.243.750,00

20/03/2020 16:52:54:156 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 7.500.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (80) - Cilindro de imagem.

Lote (81) - Cartucho de toner.

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

 

Lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora.

Lote (2) - Cartucho de Tinta.

Lote (3) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (4) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (5) - Fotocondutor para impressora.

20/03/2020 18:17:07:608 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 3.243.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/03/2020 02:15:32:760 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 748.743,75

20/03/2020 16:52:54:156 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 1.125.000,00

21/03/2020 12:48:31:353 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 748.000,00

20/03/2020 18:17:07:608 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 748.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/03/2020 18:07:17:749 MICROSENS S/A  R$ 426.000,00

20/03/2020 13:58:54:051 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 426.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:20:32:883 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 55.000,00

23/03/2020 16:10:03:656 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.070,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:21:42:360 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 58.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:25:21:481 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 54.500,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.080,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:32:19:875 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 58.500,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 63.790,00

22/03/2020 10:08:36:081 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/03/2020 22:26:22:242 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 73.000,00

22/03/2020 23:57:38:607 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 74.075,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (6) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (7) - Cartucho de toner.

Lote (8) - Box de resíduos para impressora.

Lote (9) - Box de resíduos para impressora.

Lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

Lote (11) - Box de resíduos para impressora.

Lote (12) - Cartucho de tinta.

Lote (13) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:26:36:476 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 56.000,00

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 66.080,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 63.282,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:32:43:699 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 4.900,00

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 7.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2020 10:24:02:303 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 3.117,60

23/03/2020 00:07:21:909 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 4.117,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:37:07:514 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 32.100,00

23/03/2020 16:36:41:854 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 32.499,99

23/03/2020 16:37:23:423 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 32.500,00

23/03/2020 16:30:29:923 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 34.790,00

22/03/2020 10:13:15:403 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2020 10:25:32:336 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 9.560,00

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 10.583,20

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 00:36:16:930 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 58.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:51:13:512 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 25.000,00

23/03/2020 16:51:16:286 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 25.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (14) - Cartucho de toner.

Lote (15) - Cartucho de toner.

Lote (16) - Cartucho de toner.

Lote (17) - Fusor de imagem.

Lote (18) - Esteira de Transferência.

Lote (19) - Esteira de Transferência.

23/03/2020 16:51:13:300 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 27.300,00

23/03/2020 16:49:48:692 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 32.000,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 16:53:08:930 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 24.890,00

23/03/2020 16:51:32:596 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 25.000,00

23/03/2020 16:51:58:382 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 25.000,00

23/03/2020 16:48:39:021 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 34.000,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

20/03/2020 11:53:55:613 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 2.400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:03:36:100 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 21.890,00

23/03/2020 17:02:43:109 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 22.000,00

23/03/2020 17:05:51:603 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 22.350,00

23/03/2020 17:00:30:484 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 27.499,00

22/03/2020 10:15:53:278 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:10:50:819 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 17.750,00

23/03/2020 17:07:36:416 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 17.990,00

23/03/2020 17:06:32:972 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 18.000,00

23/03/2020 16:57:13:472 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 33.990,00

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:06:41:275 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 13.500,00

23/03/2020 16:58:52:690 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 16.728,00

23/03/2020 01:05:18:412 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 17.729,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:07:31:740 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 22.150,00

23/03/2020 17:07:54:171 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 25.450,00

23/03/2020 17:08:19:937 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 25.879,00

Data-Hora Fornecedor Lance

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (20) - Caixa de resíduos de toner.

Lote (21) - Fusor de imagem.

Lote (22) - Cartucho de Toner.

Lote (23) - Cartucho de Toner.

Lote (24) - Cilindro de imagem.

Lote (25) - Cartucho de toner.

Lote (26) - Cartucho de toner.

23/03/2020 17:07:44:631 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 31.900,00

23/03/2020 17:04:27:062 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 33.990,00

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 36.450,00

22/03/2020 10:19:06:145 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:03:52:820 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 11.000,00

23/03/2020 17:03:41:246 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 11.900,00

20/03/2020 15:39:07:784 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 12.417,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:08:47:615 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 25.000,00

20/03/2020 15:41:25:902 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 26.175,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2020 10:27:53:252 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 42.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

22/03/2020 10:27:53:252 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 200.700,00

23/03/2020 17:09:04:161 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 287.250,00

23/03/2020 17:21:08:650 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 330.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:18:48:645 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 115.950,00

23/03/2020 17:19:00:917 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 119.990,00

23/03/2020 17:17:48:193 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 120.000,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:34:09:936 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 42.000,00

22/03/2020 10:23:03:475 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (27) - Cartucho de toner.

Lote (28) - Cartucho de toner.

Lote (29) - Cartucho de toner.

Lote (30) - Cilindro de imagem.

Lote (31) - Fusor de imagem.

Lote (32) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:32:45:750 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 43.875,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:31:10:448 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 550.000,00

23/03/2020 17:34:32:710 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 590.000,00

23/03/2020 17:31:38:974 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 615.000,00

23/03/2020 17:31:59:979 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 648.900,00

23/03/2020 17:32:54:317 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 653.999,98

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:18:35:857 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 34.000,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 34.680,75

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:37:36:503 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 1.058.000,00

23/03/2020 17:34:33:806 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.083.000,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 1.474.750,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:43:26:304 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.320.000,00

20/03/2020 16:26:31:595 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 1.787.500,00

22/03/2020 10:30:11:903 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 1.787.500,00

22/03/2020 10:53:05:922 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:36:39:757 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 24.320,00

23/03/2020 17:35:39:328 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 24.390,00

23/03/2020 17:35:38:690 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 27.487,00

23/03/2020 17:34:43:121 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 27.489,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (33) - Cartucho de toner.

Lote (34) - Cartucho de toner.

Lote (35) - Cartucho de toner.

Lote (36) - Cartucho de toner.

Lote (37) - Cilindro de imagem.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:44:17:139 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 497.000,00

20/03/2020 21:17:46:993 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 759.300,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:49:29:532 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 22.000,00

23/03/2020 17:50:07:238 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 22.199,99

23/03/2020 17:49:22:028 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 24.500,00

23/03/2020 17:43:06:125 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 40.500,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 17:50:17:373 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 20.000,00

23/03/2020 17:53:24:585 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 22.200,00

23/03/2020 17:51:07:935 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 23.000,00

23/03/2020 17:46:46:369 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 34.800,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:07:04:274 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 21.980,00

23/03/2020 18:03:47:282 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 21.990,00

23/03/2020 18:06:53:428 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 25.000,00

23/03/2020 17:59:29:969 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 34.900,00

22/03/2020 10:58:08:318 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:03:12:409 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 21.990,00

23/03/2020 18:02:04:893 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 25.000,00

23/03/2020 18:02:51:402 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 28.150,00

21/03/2020 12:27:11:889 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 37.000,00

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:07:35:618 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 23.000,00

23/03/2020 18:09:43:810 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 24.990,00

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (38) - Fotocondutor para impressora.

Lote (39) - Cartucho de toner.

Lote (40) - Cartucho de toner.

Lote (41) - Cartucho de toner.

Lote (42) - Cartucho de toner.

Lote (43) - Cartucho de toner.

Lote (44) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:01:32:780 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 374.375,00

20/03/2020 21:23:23:956 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 600.810,00

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:04:43:918 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 43.000,00

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:06:50:884 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 28.000,00

22/03/2020 11:01:53:861 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:08:37:113 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 108.000,00

23/03/2020 18:08:03:839 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 110.000,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 121.363,14

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:10:15:687 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 100.000,00

23/03/2020 18:09:26:425 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 105.586,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 119.154,08

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2020 18:19:30:959 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 99.800,00

23/03/2020 18:14:19:697 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 105.586,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 119.154,08

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:21:45:913 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 35.340,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (45) - Cilindro de imagem.

Lote (46) - Cilindro de imagem.

Lote (47) - Cilindro de imagem.

Lote (48) - Cilindro de imagem.

Lote (49) - Cartucho de toner.

24/03/2020 15:22:04:275 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 39.000,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 43.583,52

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:22:19:472 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 42.069,00

24/03/2020 15:21:26:766 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 52.000,00

20/03/2020 15:53:13:356 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 58.090,00

22/03/2020 11:05:54:740 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:29:24:782 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 39.000,00

24/03/2020 15:22:54:758 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 42.069,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 57.966,79

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:29:04:403 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 39.000,00

24/03/2020 15:23:34:210 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 42.069,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 57.966,79

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:29:58:110 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 27.000,00

24/03/2020 15:24:26:213 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 28.120,00

20/03/2020 15:55:20:931 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 33.053,21

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:26:48:193 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 855.750,00

24/03/2020 15:27:31:590 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 997.990,00

24/03/2020 15:25:24:689 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

20/03/2020 11:56:28:011 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 3.000.000,00

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (50) - Cilindro de imagem.

Lote (51) - Cartucho de toner.

Lote (52) - Cartucho de toner.

Lote (53) - Cartucho de toner.

Lote (54) - Cilindro de imagem.

Lote (55) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:33:34:998 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 195.500,00

24/03/2020 15:32:35:881 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 198.125,00

24/03/2020 15:29:24:032 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 200.000,00

22/03/2020 11:09:06:336 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 1.000.000,00

20/03/2020 11:56:28:011 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 1.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:28:02:222 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 135.500,00

24/03/2020 15:34:35:831 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 138.927,50

24/03/2020 15:34:08:393 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP  R$ 140.000,00

24/03/2020 15:13:20:433 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 141.900,00

22/03/2020 23:38:16:456 MVS CARTUCHOS EIRELI  R$ 145.000,00

20/03/2020 11:57:17:762 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA E  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 78.225,00

24/03/2020 15:15:23:518 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:43:10:277 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 868.759,50

24/03/2020 15:43:02:498 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 925.120,00

24/03/2020 15:35:58:063 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 940.000,00

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 1.003.500,00

22/03/2020 11:11:20:110 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:48:18:873 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 301.769,73

24/03/2020 15:47:58:903 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 345.000,00

24/03/2020 15:44:41:907 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 350.000,00

20/03/2020 18:13:17:262 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 373.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (56) - Cartucho de toner.

Lote (57) - Cartucho de toner.

Lote (58) - Cartucho de toner.

Lote (59) - Cartucho de toner.

Lote (60) - Cilindro de imagem.

Lote (61) - Fusor de imagem.

24/03/2020 15:48:24:874 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 130.725,00

22/03/2020 11:11:20:110 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:04:42:113 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 140.550,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:03:09:492 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 1.600.000,00

24/03/2020 16:04:04:542 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 1.699.899,00

24/03/2020 16:02:45:275 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 1.825.450,00

20/03/2020 18:14:05:636 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 1.998.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:50:01:921 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 103.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 150.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:56:19:201 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 3.500.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 6.375.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 15:58:59:381 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 4.100.000,00

20/03/2020 10:44:26:335 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 7.500.000,00

22/03/2020 11:15:03:465 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME  R$ 8.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:06:23:432 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 49.350,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (62) - Cartucho de toner.

Lote (63) - Cartucho de toner.

Lote (64) - Cartucho de toner.

Lote (65) - Cartucho de toner.

Lote (66) - Cartucho de toner.

Lote (67) - Cilindro de imagem.

24/03/2020 16:09:29:653 MICROSENS S/A  R$ 58.350,00

24/03/2020 16:05:14:785 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 72.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:07:12:942 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 1.440.000,00

20/03/2020 21:30:06:226 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 2.277.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:14:08:458 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 67.923,50

24/03/2020 16:13:17:411 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 92.900,00

24/03/2020 16:05:51:180 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 100.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 175.941,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:17:46:842 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 67.000,00

24/03/2020 16:14:41:733 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 67.923,50

24/03/2020 16:11:15:937 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 100.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 129.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:19:33:779 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 64.500,00

24/03/2020 16:19:46:667 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 67.891,00

24/03/2020 16:12:09:539 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 100.000,00

20/03/2020 18:15:10:776 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 129.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:20:14:452 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 64.000,00

24/03/2020 16:23:52:223 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 67.850,00

20/03/2020 18:16:25:530 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 114.130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:28:32:090 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME  R$ 72.000,00

24/03/2020 16:25:26:787 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 90.000,00

24/03/2020 16:28:43:020 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 98.500,00

Nº Processo PROAD: 201909000189659



Lote (68) - Fotocondutor para impressora.

Lote (69) - Cartucho de toner.

Lote (70) - Cartucho de toner.

Lote (71) - Cartucho de toner.

Lote (72) - Cartucho de toner.

Lote (73) - Cartucho de toner.

Lote (74) - Cartucho de toner.

24/03/2020 16:10:24:869 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 145.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:25:28:854 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 1.085.625,00

20/03/2020 21:35:22:451 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 1.802.430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:14:25:307 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 135.225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:15:25:158 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 106.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:38:39:324 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 345.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:39:40:670 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 345.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:40:14:068 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 345.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 470.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:43:25:566 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 120.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 188.000,00
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Lote (75) - Cilindro de imagem.

Lote (76) - Cilindro de imagem

Lote (77) - Cilindro de imagem.

Lote (78) - Cilindro de imagem.

Lote (79) - Cartucho de toner.

Lote (80) - Cilindro de imagem.

Lote (81) - Cartucho de toner.

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:49:09:683 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 160.000,00

20/03/2020 10:51:25:077 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:49:38:349 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 160.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:50:59:497 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 160.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 226.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:54:23:738 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 90.000,00

20/03/2020 10:53:04:551 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 169.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 17:02:01:277 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 2.349.950,00

24/03/2020 16:58:10:320 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 2.632.800,00

20/03/2020 18:17:07:608 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 3.243.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/03/2020 16:56:10:907 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA  R$ 575.039,53

24/03/2020 16:56:37:005 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.  R$ 580.000,00

24/03/2020 16:57:21:555 A V SUPRIMENTOS EIRELI  R$ 650.000,00

23/03/2020 02:15:32:760 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME  R$ 748.743,75

Data-Hora Fornecedor Lance
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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 23/03/2020, às 16:25:15 horas, no lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

14:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 14:42:20 horas, no lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora. -

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

seguinte: Declarado vencedor tendo em vista que a proposta e documentos de habilitação

estão em conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:13:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:13:48 horas, no lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora. -

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:13:48 horas, no lote (1) - Cilindro de Imagem para impressora. -

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

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 55.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:29:32 horas, no lote (2) - Cartucho de Tinta. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/03/2020, às 17:10:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Cartucho de Tinta. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:30:07 horas, no lote (3) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

24/03/2020 17:04:36:058 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS  R$ 337.485,00

24/03/2020 17:04:36:210 MICROSENS S/A  R$ 396.000,00
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14:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 14:46:51 horas, no lote (3) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

seguinte: Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em

conformidade com as exigências do edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:14:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:14 horas, no lote (3) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:14 horas, no lote (3) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 54.500,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:38:16 horas, no lote (4) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

14:50:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 14:50:25 horas, no lote (4) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

seguinte: Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e documentos de habilitação

estão em conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:14:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:34 horas, no lote (4) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:34 horas, no lote (4) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 58.500,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:41:02 horas, no lote (5) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às
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15:38:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:38:54 horas, no lote (5) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade

com o edital e anexos. No dia 02/04/2020, às 16:14:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:56 horas, no lote (5) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:14:56 horas, no lote (5) - Fotocondutor para impressora. -  pelo

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

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 73.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:32:05 horas, no lote (6) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

14:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 14:53:51 horas, no lote (6) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

seguinte: Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:15:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:15:16 horas, no lote (6) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:15:16 horas, no lote (6) - Cilindro de imagem para impressora. -

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

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 56.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:36:18 horas, no lote (7) - Cartucho de toner. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/03/2020, às 17:11:45 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/03/2020, às 17:11:45 horas, no lote (7) - Cartucho de toner. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA

GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

- EPP. No dia 24/03/2020, às 17:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - Cartucho de toner. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:39:30 horas, no lote (8) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

14:56:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 14:56:41 horas, no lote (8) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:15:40 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:15:40 horas, no lote (8) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:15:40 horas, no lote (8) - Box de resíduos para impressora. -

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

SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 4.899,90.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:45:23 horas, no lote (9) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

15:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:40:16 horas, no lote (9) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade

com o edital e anexos. No dia 02/04/2020, às 16:16:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 02/04/2020, às 16:16:10 horas, no lote (9) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:16:10 horas, no lote (9) - Box de resíduos para impressora. -

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

PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 3.117,60.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:42:55 horas, no lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

15:41:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:41:31 horas, no lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

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

seguinte: Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em

conformidade com edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:17:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:17:18 horas, no lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação

pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:17:18 horas, no lote (10) - Cilindro de imagem para impressora.

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

PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 32.100,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:48:05 horas, no lote (11) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 02/04/2020, às

16:25:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:25:51 horas, no lote (11) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 06/04/2020, às 15:30:49 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/04/2020, às 15:30:49 horas, no lote (11) - Box de resíduos para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento ao edital e legislação pertinente.

 

    No dia 06/04/2020, às 15:30:49 horas, no lote (11) - Box de resíduos para impressora. -

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

PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 9.560,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:53:51 horas, no lote (12) - Cartucho de tinta. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/03/2020, às 17:14:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (12) - Cartucho de tinta. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:57:46 horas, no lote (13) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:55:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:55:09 horas, no lote (13) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:18:00 horas, no lote (13) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:18:00 horas, no lote (13) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 25.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 16:58:45 horas, no lote (14) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 16:29:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:29:33 horas, no lote (14) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada
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vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:28:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:23 horas, no lote (14) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:23 horas, no lote (14) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MVS CARTUCHOS

EIRELI com o valor R$ 24.890,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:09:41 horas, no lote (15) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:56:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:56:36 horas, no lote (15) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:28:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:43 horas, no lote (15) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:43 horas, no lote (15) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 21.890,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:14:20 horas, no lote (16) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 16:31:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:31:37 horas, no lote (16) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:28:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:59 horas, no lote (16) - Cartucho de toner. -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:28:59 horas, no lote (16) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MVS CARTUCHOS

EIRELI com o valor R$ 17.750,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:12:08 horas, no lote (17) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:00:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:00:50 horas, no lote (17) - Fusor de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:29:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:29:18 horas, no lote (17) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:29:18 horas, no lote (17) - Fusor de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 13.500,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:15:53 horas, no lote (18) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:04:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:04:31 horas, no lote (18) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em

conformidade com o edital e anexos. No dia 02/04/2020, às 16:30:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:30:28 horas, no lote (18) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.
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    No dia 02/04/2020, às 16:30:28 horas, no lote (18) - Esteira de Transferência. -  pelo

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

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 22.150,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:13:01 horas, no lote (19) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:08:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:08:14 horas, no lote (19) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão

em conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:31:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:31:01 horas, no lote (19) - Esteira de Transferência. -  a situação

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

em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:31:01 horas, no lote (19) - Esteira de Transferência. -  pelo

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

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 31.890,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:09:03 horas, no lote (20) - Caixa de resíduos de toner. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às

17:09:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:09:18 horas, no lote (20) - Caixa de resíduos de toner. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão

em conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:23:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:23:07 horas, no lote (20) - Caixa de resíduos de toner. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:23:07 horas, no lote (20) - Caixa de resíduos de toner. -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 11.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:13:36 horas, no lote (21) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:15:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:15:28 horas, no lote (21) - Fusor de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:33:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:07 horas, no lote (21) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:07 horas, no lote (21) - Fusor de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 24.990,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:21:13 horas, no lote (22) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 16:01:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:01:53 horas, no lote (22) - Cartucho de Toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:33:24 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:24 horas, no lote (22) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:24 horas, no lote (22) - Cartucho de Toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 42.700,00.
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    No dia 23/03/2020, às 17:26:44 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 24/03/2020, às 17:32:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/03/2020, às 17:32:57 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME.

No dia 27/03/2020, às 15:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:34:18 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PROSPERA COMERCIAL E

IMPORTADORA EIRELI - ME. No dia 30/03/2020, às 15:14:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:14:04 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com as exigências do edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:33:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:49 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:33:49 horas, no lote (23) - Cartucho de Toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 287.250,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:24:37 horas, no lote (24) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 18:03:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 18:03:45 horas, no lote (24) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/04/2020, às 16:34:13 horas, no lote (24) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:34:13 horas, no lote (24) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITORIA CARTUCHOS

LTDA - ME com o valor R$ 115.950,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:38:26 horas, no lote (25) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:08:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:08:59 horas, no lote (25) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:34:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:34:38 horas, no lote (25) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:34:38 horas, no lote (25) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 42.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:37:50 horas, no lote (26) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:10:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:10:30 horas, no lote (26) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:34:58 horas, no lote (26) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.
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    No dia 02/04/2020, às 16:34:58 horas, no lote (26) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 43.875,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:37:02 horas, no lote (27) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 15:15:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:15:21 horas, no lote (27) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:35:19 horas, no lote (27) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:35:19 horas, no lote (27) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 549.997,50.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:44:55 horas, no lote (28) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:16:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:16:38 horas, no lote (28) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:35:38 horas, no lote (28) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:35:38 horas, no lote (28) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 34.000,00.
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    No dia 23/03/2020, às 17:41:30 horas, no lote (29) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 16:03:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:03:09 horas, no lote (29) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:41:17 horas, no lote (29) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:41:17 horas, no lote (29) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 1.057.995,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:48:04 horas, no lote (30) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:17:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:17:49 horas, no lote (30) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:41:37 horas, no lote (30) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:41:37 horas, no lote (30) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 1.320.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:42:15 horas, no lote (31) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:56:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 30/03/2020, às 17:56:05 horas, no lote (31) - Fusor de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:42:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:42:25 horas, no lote (31) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:42:25 horas, no lote (31) - Fusor de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITORIA CARTUCHOS

LTDA - ME com o valor R$ 16.700,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:48:36 horas, no lote (32) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:14:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:14:37 horas, no lote (32) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:42:43 horas, no lote (32) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:42:43 horas, no lote (32) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 497.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:55:47 horas, no lote (33) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 15:26:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:26:18 horas, no lote (33) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o
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edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:07 horas, no lote (33) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:07 horas, no lote (33) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 21.999,83.

 

    No dia 23/03/2020, às 17:59:09 horas, no lote (34) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 15:23:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:23:39 horas, no lote (34) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:19 horas, no lote (34) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:19 horas, no lote (34) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 19.999,98.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:10:54 horas, no lote (35) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 16:08:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:08:16 horas, no lote (35) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:36 horas, no lote (35) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em
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vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:36 horas, no lote (35) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 21.979,85.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:07:35 horas, no lote (36) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:54:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:54:05 horas, no lote (36) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e a documentação estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:56 horas, no lote (36) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:43:56 horas, no lote (36) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa THE BEST PRODUTOS

ELETRONICOS LTDA - EPP com o valor R$ 21.989,84.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:12:00 horas, no lote (37) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 15:27:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:27:25 horas, no lote (37) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:44:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:15 horas, no lote (37) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:15 horas, no lote (37) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS
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EIRELI com o valor R$ 22.999,94.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:05:36 horas, no lote (38) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às

15:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:15:59 horas, no lote (38) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade

com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:44:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:34 horas, no lote (38) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da

legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:34 horas, no lote (38) - Fotocondutor para impressora. -  pelo

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

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 374.375,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:10:23 horas, no lote (39) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:17:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:17:24 horas, no lote (39) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:44:54 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:54 horas, no lote (39) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:44:54 horas, no lote (39) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 43.000,00.
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    No dia 23/03/2020, às 18:13:01 horas, no lote (40) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 27/03/2020, às 15:18:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 15:18:35 horas, no lote (40) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:45:29 horas, no lote (40) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:45:29 horas, no lote (40) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC

TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R$ 28.000,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:13:29 horas, no lote (41) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:30:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:30:14 horas, no lote (41) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:40 horas, no lote (41) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:40 horas, no lote (41) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 107.942,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:15:36 horas, no lote (42) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:31:24 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:31:24 horas, no lote (42) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:49:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:57 horas, no lote (42) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:49:57 horas, no lote (42) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 99.944,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 18:26:44 horas, no lote (43) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 30/03/2020, às 17:32:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:32:30 horas, no lote (43) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:50:14 horas, no lote (43) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:50:14 horas, no lote (43) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 99.758,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:28:35 horas, no lote (44) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 15:33:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:33:13 horas, no lote (44) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada
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vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:53:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:53:23 horas, no lote (44) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital, bem como da legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:53:23 horas, no lote (44) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 35.340,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:27:46 horas, no lote (45) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 15:34:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:34:22 horas, no lote (45) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:56:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:56:42 horas, no lote (45) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:56:42 horas, no lote (45) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 42.069,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:34:27 horas, no lote (46) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 17:33:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:33:43 horas, no lote (46) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:58:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:58:45 horas, no lote (46) - Cilindro de imagem. -  a situação do

Nº Processo PROAD: 201909000189659



lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno de atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:58:45 horas, no lote (46) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 38.998,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:36:04 horas, no lote (47) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 17:34:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:34:44 horas, no lote (47) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 16:59:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:59:46 horas, no lote (47) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:59:46 horas, no lote (47) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 38.998,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:36:34 horas, no lote (48) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 17:36:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 17:36:11 horas, no lote (48) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com o edital

e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:00:33 horas, no lote (48) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:00:33 horas, no lote (48) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de
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menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 26.973,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:32:33 horas, no lote (49) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 18:07:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 18:07:21 horas, no lote (49) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:01:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:01:13 horas, no lote (49) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:01:13 horas, no lote (49) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITORIA CARTUCHOS

LTDA - ME com o valor R$ 855.750,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:38:13 horas, no lote (50) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 18:08:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 18:08:16 horas, no lote (50) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:01:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:01:59 horas, no lote (50) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:01:59 horas, no lote (50) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VITORIA CARTUCHOS

LTDA - ME com o valor R$ 195.500,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:44:04 horas, no lote (51) - Cartucho de toner. -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 15:39:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:39:34 horas, no lote (51) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:03:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:03:01 horas, no lote (51) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:03:01 horas, no lote (51) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 135.500,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:37:19 horas, no lote (52) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/03/2020, às 17:28:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/03/2020, às 17:28:23 horas, no lote (52) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.. No

dia 30/03/2020, às 15:57:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:57:44 horas, no lote (52) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:03:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:03:47 horas, no lote (52) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:03:47 horas, no lote (52) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 115.799,25.
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    No dia 24/03/2020, às 15:48:51 horas, no lote (53) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 15:59:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:59:10 horas, no lote (53) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:04:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:04:33 horas, no lote (53) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:04:33 horas, no lote (53) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 868.747,50.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:54:54 horas, no lote (54) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:00:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 16:00:13 horas, no lote (54) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:05:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:05:09 horas, no lote (54) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:05:09 horas, no lote (54) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 301.755,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 15:53:54 horas, no lote (55) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:12:08 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:12:07 horas, no lote (55) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:05:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:05:53 horas, no lote (55) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:05:53 horas, no lote (55) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 130.725,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:10:23 horas, no lote (56) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:13:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:13:48 horas, no lote (56) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:06:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:06:46 horas, no lote (56) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:06:46 horas, no lote (56) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 140.550,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:07:39 horas, no lote (57) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 15:41:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 15:41:11 horas, no lote (57) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada
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vencedora tendo em vista qua a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:09 horas, no lote (57) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:09 horas, no lote (57) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa A V SUPRIMENTOS

EIRELI com o valor R$ 1.599.997,50.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:05:48 horas, no lote (58) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:14:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:14:15 horas, no lote (58) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:07:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:26 horas, no lote (58) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:26 horas, no lote (58) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 102.975,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:02:15 horas, no lote (59) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:15:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:15:12 horas, no lote (59) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:07:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:43 horas, no lote (59) - Cartucho de toner. -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:07:43 horas, no lote (59) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 3.499.875,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:03:44 horas, no lote (60) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:16:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:16:09 horas, no lote (60) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:08:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:08:00 horas, no lote (60) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:08:00 horas, no lote (60) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 4.098.750,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:12:04 horas, no lote (61) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:18:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:18:58 horas, no lote (61) - Fusor de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:08:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:08:33 horas, no lote (61) - Fusor de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.
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    No dia 02/04/2020, às 17:08:33 horas, no lote (61) - Fusor de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 49.350,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:12:49 horas, no lote (62) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:19:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:19:59 horas, no lote (62) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:09:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:09:11 horas, no lote (62) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:09:11 horas, no lote (62) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 1.440.000,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:18:38 horas, no lote (63) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:07:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 16:07:48 horas, no lote (63) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:09:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:09:46 horas, no lote (63) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:09:46 horas, no lote (63) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 67.922,04.
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    No dia 24/03/2020, às 16:19:45 horas, no lote (64) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 16:11:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:11:59 horas, no lote (64) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:10:05 horas, no lote (64) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:10:05 horas, no lote (64) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 66.999,96.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:24:43 horas, no lote (65) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:08:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 16:08:59 horas, no lote (65) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:10:22 horas, no lote (65) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:10:22 horas, no lote (65) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 64.499,27.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:25:21 horas, no lote (66) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:10:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

Nº Processo PROAD: 201909000189659



 

    No dia 30/03/2020, às 16:10:11 horas, no lote (66) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:11:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:14 horas, no lote (66) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:14 horas, no lote (66) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 63.998,68.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:33:15 horas, no lote (67) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 16:13:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 16:13:43 horas, no lote (67) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:11:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:33 horas, no lote (67) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:33 horas, no lote (67) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPERA

COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME com o valor R$ 71.999,08.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:31:33 horas, no lote (68) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às

17:21:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:21:10 horas, no lote (68) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Declarada vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade
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com edital e anexos. No dia 02/04/2020, às 17:11:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:50 horas, no lote (68) - Fotocondutor para impressora. -  a

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

Adjudicado tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação

pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:11:50 horas, no lote (68) - Fotocondutor para impressora. -  pelo

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

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 1.085.625,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:39:04 horas, no lote (69) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:22:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:22:07 horas, no lote (69) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e

seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:12:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:12:20 horas, no lote (69) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:12:20 horas, no lote (69) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 135.225,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:35:47 horas, no lote (70) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:23:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:23:27 horas, no lote (70) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:12:38 horas, no lote (70) - Cartucho de toner. -  a situação do
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lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:12:38 horas, no lote (70) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 106.200,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:44:06 horas, no lote (71) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:22:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:22:36 horas, no lote (71) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:12 horas, no lote (71) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:12 horas, no lote (71) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 344.980,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:49:48 horas, no lote (72) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:23:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:23:38 horas, no lote (72) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:13:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:29 horas, no lote (72) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:29 horas, no lote (72) - Cartucho de toner. -  pelo critério de
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menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 344.980,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:46:21 horas, no lote (73) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:24:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:24:41 horas, no lote (73) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:45 horas, no lote (73) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:13:45 horas, no lote (73) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 344.980,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:49:10 horas, no lote (74) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:25:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:25:36 horas, no lote (74) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:02 horas, no lote (74) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:02 horas, no lote (74) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 119.944,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:58:34 horas, no lote (75) - Cilindro de imagem. -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:26:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:26:46 horas, no lote (75) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:14:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:18 horas, no lote (75) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:18 horas, no lote (75) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 159.895,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:54:41 horas, no lote (76) - Cilindro de imagem -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:27:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:27:45 horas, no lote (76) - Cilindro de imagem -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:14:40 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:40 horas, no lote (76) - Cilindro de imagem -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:40 horas, no lote (76) - Cilindro de imagem -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 159.895,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 16:57:40 horas, no lote (77) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:28:46 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:28:46 horas, no lote (77) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos estão em conformidade com o

edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:14:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:57 horas, no lote (77) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:14:57 horas, no lote (77) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 159.895,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:00:14 horas, no lote (78) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 14:29:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 14:29:47 horas, no lote (78) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:15:17 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:15:17 horas, no lote (78) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:15:17 horas, no lote (78) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPRICOPY

SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS com o valor R$ 89.948,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:03:01 horas, no lote (79) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:18:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 16:18:11 horas, no lote (79) - Cartucho de toner. -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:15:42 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:15:42 horas, no lote (79) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:15:42 horas, no lote (79) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 2.349.900,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:00:59 horas, no lote (80) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 30/03/2020, às 16:19:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/03/2020, às 16:19:24 horas, no lote (80) - Cilindro de imagem. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação estão em

conformidade com o edital e seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:16:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:16:01 horas, no lote (80) - Cilindro de imagem. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:16:01 horas, no lote (80) - Cilindro de imagem. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORT DISTRIBUIDORA

DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA com o valor R$ 575.025,00.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:09:18 horas, no lote (81) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/03/2020, às 17:24:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2020, às 17:24:55 horas, no lote (81) - Cartucho de toner. -  a situação do

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

vencedora tendo em vista que proposta e documentos estão em conformidade com edital e
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seus anexos. No dia 02/04/2020, às 17:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 17:16:28 horas, no lote (81) - Cartucho de toner. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado tendo em

vista o pleno atendimento às exigências do edital e legislação pertinente.

 

    No dia 02/04/2020, às 17:16:28 horas, no lote (81) - Cartucho de toner. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REPREMIG

REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS com o valor R$ 337.485,00.

 

    No dia 23/03/2020, às 12:58:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (3) - Cilindro de imagem para impressora. O motivo da

desclassificação foi: Produto com fabricante diverso do fabricante da impressora.

 

    No dia 23/03/2020, às 13:05:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (8) - Box de resíduos para impressora. O motivo da

desclassificação foi: Proposta com preço exorbitante.

 

    No dia 23/03/2020, às 13:06:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (9) - Box de resíduos para impressora. O motivo da

desclassificação foi: Proposta com preço exorbitante.

 

    No dia 23/03/2020, às 13:25:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (29) - Cartucho de toner. O motivo da desclassificação foi:

Proposta com preço inexequível.

 

    No dia 23/03/2020, às 13:26:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (30) - Cilindro de imagem. O motivo da desclassificação foi:

Proposta com preço inexequível.

 

    No dia 23/03/2020, às 13:31:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (31) - Fusor de imagem. O motivo da desclassificação foi:

Fabricante do produto divergente do fabricante do equipamento.
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    No dia 23/03/2020, às 13:32:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou a proposta do fornecedor - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA E, no lote (32) - Cartucho de toner. O motivo da desclassificação foi:

Proposta com preço inexequível e fabricante divergente do fabricante do equipamento.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:10:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, no lote

(2) - Cartucho de Tinta. O motivo da desclassificação foi: Preço exorbitante.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:11:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, no lote

(7) - Cartucho de toner. O motivo da desclassificação foi: Preço exorbitante.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:14:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, no lote

(12) - Cartucho de tinta. O motivo da desclassificação foi: Valor exorbitante.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:28:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., no lote (52) - Cartucho

de toner. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado a pedido da licitante face a erro

de digitação.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:32:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, no lote (23) - Cartucho

de Toner. O motivo da desclassificação foi: Inabilitado por solicitação do licitante face a

ausência de toda a documentação.

 

    No dia 24/03/2020, às 17:37:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, no lote (7) - Cartucho

de toner. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não ter toda a documentação

conforme pedido do licitante referente ao item 23.

 

    No dia 27/03/2020, às 15:34:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, no

lote (23) - Cartucho de Toner. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada após

manifestar não ter interesse no item e que ofertou valor errado.

 

    No dia 02/04/2020, às 16:07:25 horas, no lote (57) - Cartucho de toner.. Valores da

proposta não motiva interposição de recurso tendo em vista que, entendendo necessário, a

administração pode pedir a comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, também é
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improcedente a alegação. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:39:02 horas, no lote (29) - Cartucho de toner.. Conforme item

52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:51:11 horas, no lote (44) - Cartucho de toner.. Conforme item

52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação. 

 

    No dia 02/04/2020, às 16:55:04 horas, no lote (45) - Cilindro de imagem.. Conforme item

52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação. 

 

    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.

 

ELMA GUIMARAES

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI

84.948.991/0003-90 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

56.215.999/0013-84 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A

09.358.717/0001-84 MVS CARTUCHOS EIRELI

34.983.860/0001-04 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

18.386.935/0001-13 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

03.793.622/0001-02 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

09.025.333/0001-40 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

18.706.498/0001-78 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

08.176.376/0001-63 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Nº Processo PROAD: 201909000189659



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Para validar este documento informe o código 302821951600 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201909000189659

ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 13/04/2020 às 17:54



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 1]

Lote [nº 2]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Cilindro de Imagem para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:13:48:538

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  65.080,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 55.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de Tinta.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 Fracassado Data e o horário 24/03/2020-17:10:58:930

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  57.516,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 3]

Lote [nº 4]

Lote [nº 5]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:14:14:278

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  65.080,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 54.500,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:14:34:489

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  62.790,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 58.500,00

Opções

Resumo do lote Fotocondutor para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:14:56:277

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  73.075,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 73.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 6]

Lote [nº 7]

Lote [nº 8]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:15:16:870

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  65.080,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 56.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 Fracassado Data e o horário 24/03/2020-17:37:12:695

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  62.282,00

Opções

Resumo do lote Box de resíduos para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:15:40:460

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  6.450,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 4.900,00 Contratado R$  4.899,90

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 9]

Lote [nº 10]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Box de resíduos para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:16:10:312

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  3.117,60

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 3.117,60

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:17:18:492

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  37.041,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 32.100,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 11]

Lote [nº 12]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Box de resíduos para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 06/04/2020-15:30:49:516

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  9.583,20

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 9.560,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de tinta.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 Fracassado Data e o horário 24/03/2020-17:14:17:531

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  57.150,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 13]

Lote [nº 14]

Lote [nº 15]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:18:00:168

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  38.000,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 25.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:28:23:633

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  38.000,00

CNPJ 09.358.717/0001-84

Fornecedor vencedor MVS CARTUCHOS EIRELI

Telefone (51) 982032994

Nome contato ALESSANDRO ZUCARATI VOLPE

Arrematado R$ 24.890,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:28:43:912

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  38.000,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 21.890,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 16]

Lote [nº 17]

Lote [nº 18]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:28:59:846

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  36.333,40

CNPJ 09.358.717/0001-84

Fornecedor vencedor MVS CARTUCHOS EIRELI

Telefone (51) 982032994

Nome contato ALESSANDRO ZUCARATI VOLPE

Arrematado R$ 17.750,00

Opções

Resumo do lote Fusor de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:29:18:359

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  16.729,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 13.500,00

Opções

Resumo do lote Esteira de Transferência.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:30:28:973

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  25.900,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 22.150,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 19]

Lote [nº 20]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Esteira de Transferência.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:31:01:752

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  36.450,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 31.900,00 Contratado R$  31.890,00

Opções

Resumo do lote Caixa de resíduos de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:23:07:078

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  12.417,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 11.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 21]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Fusor de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:33:07:162

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  26.175,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 25.000,00 Contratado R$  24.990,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 22]

Lote [nº 23]

Lote [nº 24]

Opções

Resumo do lote Cartucho de Toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:33:24:853

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  42.766,50

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 42.700,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de Toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:33:49:971

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  334.725,00

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 287.250,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:34:13:122

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  124.690,00

CNPJ 08.176.376/0001-63

Fornecedor vencedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Telefone (27) 998778299

Nome contato Thiago Vinicios

Arrematado R$ 115.950,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 25]

Lote [nº 26]

Lote [nº 27]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:34:38:051

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  43.583,25

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 42.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:34:58:817

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  46.875,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 43.875,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:35:19:700

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$  667.252,50

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 550.000,00 Contratado R$  549.997,50

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 28]

Lote [nº 29]

Lote [nº 30]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:35:38:921

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  34.680,75

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 34.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:41:17:250

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.474.750,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 1.058.000,00 Contratado R$  1.057.995,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:41:37:778

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.787.500,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 1.320.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



pxl1aop00002_aop-14, 2020-03-13 07:45, Mon Apr 06 15:29:27 BRT 2020

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 31]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Fusor de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:42:25:141

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  27.500,00

CNPJ 08.176.376/0001-63

Fornecedor vencedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Telefone (27) 998778299

Nome contato Thiago Vinicios

Arrematado R$ 24.320,00 Contratado R$  16.700,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 32]

Lote [nº 33]

Lote [nº 34]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:42:43:232

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$  541.625,00

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 497.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:49:07:697

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  57.924,98

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 22.000,00 Contratado R$  21.999,83

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:43:19:346

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  42.550,00

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 20.000,00 Contratado R$  19.999,98

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 35]

Lote [nº 36]

Lote [nº 37]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:43:36:224

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  42.550,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 21.980,00 Contratado R$  21.979,85

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:43:56:934

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  37.434,75

CNPJ 18.706.498/0001-78

Fornecedor vencedor THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Telefone (62) 999532012

Nome contato MAIKE COSTA CONSTANTINO

Arrematado R$ 21.990,00 Contratado R$  21.989,84

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:44:15:311

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  33.118,70

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 23.000,00 Contratado R$  22.999,94

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



© Banco do Brasil
 |  |  |  | 

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 38]

Lote [nº 39]

Lote [nº 40]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Fotocondutor para impressora.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:44:34:336

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$  390.312,50

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 374.375,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:44:54:168

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  45.083,25

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 43.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:45:29:830

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  35.416,75

CNPJ 08.784.976/0001-04

Fornecedor vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Telefone (31) 37711653

Nome contato MARCO TULIO

Arrematado R$ 28.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



pxl1aop00002_aop-14, 2020-03-13 07:45, Mon Apr 06 15:29:27 BRT 2020

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 41]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:49:40:630

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$  121.363,14

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 108.000,00 Contratado R$  107.942,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 42]

Lote [nº 43]

Lote [nº 44]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:49:57:167

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$  119.154,08

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 100.000,00 Contratado R$  99.944,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:50:14:865

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$  119.154,08

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 99.800,00 Contratado R$  99.758,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:53:23:989

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  43.583,52

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 35.340,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 45]

Lote [nº 46]

Lote [nº 47]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:56:42:872

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  58.090,00

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 42.069,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:58:45:382

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  57.966,79

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 39.000,00 Contratado R$  38.998,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-16:59:46:498

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  57.966,79

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 39.000,00 Contratado R$  38.998,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 48]

Lote [nº 49]

Lote [nº 50]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:00:33:604

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  33.053,21

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 27.000,00 Contratado R$  26.973,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:01:13:918

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$  1.081.250,00

CNPJ 08.176.376/0001-63

Fornecedor vencedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Telefone (27) 998778299

Nome contato Thiago Vinicios

Arrematado R$ 855.750,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:01:59:356

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  249.581,25

CNPJ 08.176.376/0001-63

Fornecedor vencedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Telefone (27) 998778299

Nome contato Thiago Vinicios

Arrematado R$ 195.500,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 51]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Cartucho de toner.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva 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 02/04/2020-17:03:01:055

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$  142.000,00

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 135.500,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 52]

Lote [nº 53]

Lote [nº 54]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:03:47:922

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$  128.299,50

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 120.000,00 Contratado R$  115.799,25

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:04:33:257

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$  1.004.175,00

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 868.759,50 Contratado R$  868.747,50

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:05:09:311

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$  374.070,00

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 301.769,73 Contratado R$  301.755,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 55]

Lote [nº 56]

Lote [nº 57]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:05:53:660

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$  130.749,75

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 130.725,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:06:46:440

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$  140.625,00

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 140.550,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:07:09:811

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$  2.001.757,50

CNPJ 28.820.155/0001-93

Fornecedor vencedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Telefone (11) 35863225

Nome contato ESMERALDA MARIA GOMES

Arrematado R$ 1.600.000,00 Contratado R$  1.599.997,50

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



© Banco do Brasil
 |  |  |  | 

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 58]

Lote [nº 59]

Lote [nº 60]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:07:26:632

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$  104.042,25

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 103.000,00 Contratado R$  102.975,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:07:43:282

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$  4.424.250,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 3.500.000,00 Contratado R$  3.499.875,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:08:00:045

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$  5.362.500,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 4.100.000,00 Contratado R$  4.098.750,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 61]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Fusor de imagem.

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 02/04/2020-17:08:33:644

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$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  82.500,00

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 49.350,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 62]

Lote [nº 63]

Lote [nº 64]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:09:11:845

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$  1.624.875,00

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 1.440.000,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:09:46:562

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$  176.906,02

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 67.923,50 Contratado R$  67.922,04

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:10:05:289

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$  129.950,00

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 67.000,00 Contratado R$  66.999,96

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 65]

Lote [nº 66]

Lote [nº 67]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:10:22:806

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$  129.950,00

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 64.500,00 Contratado R$  64.499,27

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:11:14:345

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$  114.327,75

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 64.000,00 Contratado R$  63.998,68

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:11:33:689

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$  101.146,30

CNPJ 18.386.935/0001-13

Fornecedor vencedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Telefone (11) 49681803

Nome contato VAGNER SANTOS

Arrematado R$ 72.000,00 Contratado R$  71.999,08

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



© Banco do Brasil
 |  |  |  | 

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 68]

Lote [nº 69]

Lote [nº 70]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Fotocondutor para impressora.

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 02/04/2020-17:11:50:194

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$  1.170.937,50

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 1.085.625,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:12:20:931

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$  135.249,75

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 135.225,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:12:38:851

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$  106.250,25

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 106.200,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 71]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:13:12:667

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$  368.004,36

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 345.000,00 Contratado R$  344.980,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 72]

Lote [nº 73]

Lote [nº 74]

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:13:29:185

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$  361.305,92

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 345.000,00 Contratado R$  344.980,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:13:45:182

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$  361.305,92

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 345.000,00 Contratado R$  344.980,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:14:02:287

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$  132.156,48

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 120.000,00 Contratado R$  119.944,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 75]

Lote [nº 76]

Lote [nº 77]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:14:18:155

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$  177.410,00

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 160.000,00 Contratado R$  159.895,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem

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 02/04/2020-17:14:40:870

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$  177.033,71

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 160.000,00 Contratado R$  159.895,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:14:57:680

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$  177.033,71

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 160.000,00 Contratado R$  159.895,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



© Banco do Brasil
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 78]

Lote [nº 79]

Lote [nº 80]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:15:17:276

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$  100.946,29

CNPJ 03.793.622/0001-02

Fornecedor vencedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Telefone (62) 32124288

Nome contato BETANIA SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS FARIA

Arrematado R$ 90.000,00 Contratado R$  89.948,00

Opções

Resumo do lote Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:15:42:374

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$  3.243.750,00

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 2.349.950,00 Contratado R$  2.349.900,00

Opções

Resumo do lote Cilindro de imagem.

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 02/04/2020-17:16:01:230

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$  748.743,75

CNPJ 08.228.010/0004-33

Fornecedor vencedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Telefone (31) 33495040

Nome contato GUILHERME

Arrematado R$ 575.039,53 Contratado R$  575.025,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 807163]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Lote [nº 81]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 40] [41 à 50] [51 à 60] [61 à 70] [71 à 80] [81 à 81]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de suprimentos para impressão.

Edital 016/2020 Processo 201909000189659

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 10/03/2020

Início acolhimento de propostas 20/03/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/03/2020-08:00

Abertura das propostas 23/03/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/03/2020-16:00

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 Cartucho de toner.

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 02/04/2020-17:16:28:364

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$  426.000,00

CNPJ 65.149.197/0002-51

Fornecedor vencedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Telefone (31) 25348650

Nome contato LEANDRO

Arrematado R$ 337.485,00

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]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 55.000,00 23/03/2020 16:20:32:883

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 66.070,00 23/03/2020 16:10:03:656

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:08:36:081

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:00:40:530 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:00:40:530 SISTEMA A melhor proposta foi de R$65.080,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:00:40:530 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.

23/03/2020 16:00:40:530 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.

23/03/2020 16:00:40:530 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:00:40:530 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:00:40:530 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.

23/03/2020 16:00:40:530 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.

23/03/2020 16:00:40:530 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:13:40:530 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:13:40:530 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:15:40:530 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:15:40:530 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 13
segundos.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:18:53:530 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:23:53:530 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:23:53:530 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:23:53:530 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$55.000,00.

23/03/2020 16:23:53:530 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:24:46:529 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:25:07:864 PREGOEIRO Obrigado pela participação.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:25:15:912 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:01:29:921 SEVENTEC TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA-EPP

Foi encaminhado na data de ontem dia 23/03/2020 os itens ganhos pela empresa SEVENTEC,
gostaríamos de confirmar o recebimento.

25/03/2020 16:05:02:585 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 14:44:41:554 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:34:27:814 --- R$ 65.080,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:08:36:081 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 23:57:38:607 --- R$ 66.080,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:10:03:656 --- R$ 66.070,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

5 23/03/2020 16:20:32:883 --- R$ 55.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:25:15:912  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 14:42:20:356  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:13:48:538  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   55.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Desclassificado R$ 58.400,00 23/03/2020 16:21:42:360

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:04:08:375 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:04:08:375 SISTEMA A melhor proposta foi de R$58.516,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:04:08:375 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.

23/03/2020 16:04:08:375 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.

23/03/2020 16:04:08:375 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:04:08:375 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:04:08:375 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.

23/03/2020 16:04:08:375 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.

23/03/2020 16:04:08:375 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:06:53:425 PREGOEIRO O valor está superior ao valor estimado pela Administração. Em persistindo tal situação o item não será
adjudicado.

23/03/2020 16:13:50:869 PREGOEIRO O valor estimado é R$ 57.516,00

23/03/2020 16:17:08:375 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:17:08:375 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:19:08:375 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:19:08:375 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$58.500,00.

23/03/2020 16:20:25:009 PREGOEIRO O valor é superior ao estimado. A proposta será desclassificada.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 37
segundos.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:21:45:375 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$58.400,00.

23/03/2020 16:26:45:375 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:26:45:375 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:26:45:375 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:26:45:375 SISTEMA A menor proposta foi dada por THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP no valor de
R$58.400,00.

23/03/2020 16:26:45:375 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:29:19:000 PREGOEIRO O valor apresentado é superior ao estimado. A proposta será desclassificada.

23/03/2020 16:29:32:969 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/03/2020 23:57:38:607 --- R$ 58.516,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

2 23/03/2020 16:12:26:489 --- R$ 58.510,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

3 23/03/2020 16:17:22:397 --- R$ 58.500,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:21:42:360 --- R$ 58.400,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:10:58:930  -  Fracassado

Data/Hora 24/03/2020-17:10:58

Fornecedor THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Observação Preço exorbitante.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 54.500,00 23/03/2020 16:25:21:481

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 66.080,00 22/03/2020 23:57:38:607

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:08:36:081

4 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 420.000,00 20/03/2020 11:51:59:303

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:04:38:313 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:04:38:313 SISTEMA A melhor proposta foi de R$65.080,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:04:38:313 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.

23/03/2020 16:04:38:313 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.

23/03/2020 16:04:38:313 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:04:38:313 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:04:38:313 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.

23/03/2020 16:04:38:313 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.

23/03/2020 16:04:38:313 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:17:38:313 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:17:38:313 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:19:38:313 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:19:38:313 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 26
segundos.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:24:04:313 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:29:04:313 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:29:04:313 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:29:04:313 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$54.500,00.

23/03/2020 16:29:04:313 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:30:07:119 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 16:05:42:370 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 14:48:49:175 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:34:27:814 --- R$ 65.080,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:08:36:081 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 23:57:38:607 --- R$ 66.080,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:25:21:481 --- R$ 54.500,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:30:07:119  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 14:46:51:540  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:14:14:278  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   54.500,00

Data/Hora 23/03/2020-12:58:46

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Produto com fabricante diverso do fabricante da impressora.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 58.500,00 23/03/2020 16:32:19:875

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 63.790,00 22/03/2020 23:57:38:607

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:08:36:081

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:07:01:745 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:07:01:745 SISTEMA A melhor proposta foi de R$62.790,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:07:01:745 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.

23/03/2020 16:07:01:745 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.

23/03/2020 16:07:01:745 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:07:01:745 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:07:01:745 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.

23/03/2020 16:07:01:745 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.

23/03/2020 16:07:01:745 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:20:01:745 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:20:01:745 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:22:01:745 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:22:01:745 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$62.790,00.

23/03/2020 16:30:02:640 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 20
segundos.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:31:21:745 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$62.790,00.

23/03/2020 16:36:21:745 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:36:21:745 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:36:21:745 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$58.500,00.

23/03/2020 16:36:21:745 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:37:51:239 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:38:16:141 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:06:06:968 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 14:52:00:934 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para a manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:34:27:814 --- R$ 62.790,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:08:36:081 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 23:57:38:607 --- R$ 63.790,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:32:19:875 --- R$ 58.500,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:38:16:141  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 14:50:25:832  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:14:34:489  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   58.500,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 73.000,00 21/03/2020 22:26:22:242

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 74.075,00 22/03/2020 23:57:38:607

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:09:05:722 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:09:05:722 SISTEMA A melhor proposta foi de R$73.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:09:05:722 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.

23/03/2020 16:09:05:722 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.

23/03/2020 16:09:05:722 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:09:05:722 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:09:05:722 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.

23/03/2020 16:09:05:722 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.

23/03/2020 16:09:05:722 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:22:05:722 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:22:05:722 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:24:05:722 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:24:05:722 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$73.000,00.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 40
segundos.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:33:45:722 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$73.000,00.

23/03/2020 16:38:45:722 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:38:45:722 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:38:45:722 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:38:45:722 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$73.000,00.

23/03/2020 16:38:45:722 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:40:54:449 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:41:02:222 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:07:37:489 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:17:35:341 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:44:59:272 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 22:26:22:242 --- R$ 73.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

2 22/03/2020 23:57:38:607 --- R$ 74.075,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:41:02:222  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:38:54:194  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:14:56:277  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   73.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 56.000,00 23/03/2020 16:26:36:476

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 66.080,00 23/03/2020 00:07:21:909

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:13:15:403

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:10:18:079 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:10:18:079 SISTEMA A melhor proposta foi de R$65.080,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:10:18:079 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.

23/03/2020 16:10:18:079 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.

23/03/2020 16:10:18:079 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:10:18:079 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:10:18:079 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.

23/03/2020 16:10:18:079 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.

23/03/2020 16:10:18:079 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:23:18:079 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:23:18:079 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:25:18:079 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:25:18:079 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 41
segundos.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:25:59:079 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$65.080,00.

23/03/2020 16:30:59:079 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:30:59:079 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:30:59:079 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$56.000,00.

23/03/2020 16:30:59:079 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:31:32:844 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:32:05:091 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 16:06:46:606 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 14:55:16:691 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:36:30:062 --- R$ 65.080,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:13:15:403 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 00:07:21:909 --- R$ 66.080,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:26:36:476 --- R$ 56.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:32:05:091  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 14:53:51:569  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:15:16:870  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   56.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 7]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Desclassificado R$ 63.282,00 23/03/2020 00:07:21:909

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Desclassificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:13:15:403

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:11:00:442 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:11:00:442 SISTEMA A melhor proposta foi de R$63.282,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:11:00:442 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.

23/03/2020 16:11:00:442 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.

23/03/2020 16:11:00:442 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:11:00:442 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:11:00:442 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.

23/03/2020 16:11:00:442 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.

23/03/2020 16:11:00:442 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:12:33:574 PREGOEIRO O valor está superior ao valor estimado pela Administração. Em persistindo tal situação o item não será
adjudicado.

23/03/2020 16:15:05:889 PREGOEIRO O valor estimado é de R$ 62.282,00

23/03/2020 16:24:00:442 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:24:00:442 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:26:00:442 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:26:00:442 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$63.282,00.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 38
segundos.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:29:38:442 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$63.282,00.

23/03/2020 16:34:38:442 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:34:38:442 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:34:38:442 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:34:38:442 SISTEMA A menor proposta foi dada por THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP no valor de
R$63.282,00.

23/03/2020 16:34:38:442 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:36:12:199 PREGOEIRO A proposta está acima do valor estrimado pela Administração e será, portanto, desclassificada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:36:18:660 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/03/2020 10:13:15:403 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

2 23/03/2020 00:07:21:909 --- R$ 63.282,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:37:12:695  -  Fracassado

Data/Hora 24/03/2020-17:37:12

Fornecedor TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

Observação Desclassificado por não ter toda a documentação conforme pedido do licitante referente ao item 23.

Data/Hora 24/03/2020-17:11:45

Fornecedor THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Observação Preço exorbitante.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 8]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 4.899,90 27/03/2020 14:58:07:584

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 7.450,00 23/03/2020 00:07:21:909

3 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 2.400.000,00 20/03/2020 11:53:09:536

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:12:48:053 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:12:48:053 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.450,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:12:48:053 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.

23/03/2020 16:12:48:053 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.

23/03/2020 16:12:48:053 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:12:48:053 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:12:48:053 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.

23/03/2020 16:12:48:053 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.

23/03/2020 16:12:48:053 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:25:48:053 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:25:48:053 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:27:48:053 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:27:48:053 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$6.450,00.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 20
segundos.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:32:08:053 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$6.450,00.

23/03/2020 16:37:08:053 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:37:08:053 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:37:08:053 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$4.900,00.

23/03/2020 16:37:08:053 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:39:21:184 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:39:30:063 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:07:21:717 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

27/03/2020 14:59:06:228 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:36:30:062 --- R$ 6.450,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 23/03/2020 00:07:21:909 --- R$ 7.450,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

3 23/03/2020 16:32:43:699 --- R$ 4.900,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:39:30:063  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 14:56:41:702  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:15:40:460  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   4.899,90

Data/Hora 23/03/2020-13:05:31

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Proposta com preço exorbitante.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 9]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 3.117,60 22/03/2020 10:24:02:303

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 4.117,00 23/03/2020 00:07:21:909

3 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 1.600.000,00 20/03/2020 11:53:09:536

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:15:26:988 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:15:26:988 SISTEMA A melhor proposta foi de R$3.117,60, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:15:26:988 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.

23/03/2020 16:15:26:988 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.

23/03/2020 16:15:26:988 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:15:26:988 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:15:26:988 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.

23/03/2020 16:15:26:988 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.

23/03/2020 16:15:26:988 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:28:26:988 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:28:26:988 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:30:26:988 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:30:26:988 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$3.117,60.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 25
segundos.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:38:51:988 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$3.117,60.

23/03/2020 16:43:51:988 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:43:51:988 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:43:51:988 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:43:51:988 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$3.117,60.

23/03/2020 16:43:51:988 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:44:58:711 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:45:23:094 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:07:59:005 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:18:10:754 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:45:58:844 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/03/2020 10:24:02:303 --- R$ 3.117,60 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

2 23/03/2020 00:07:21:909 --- R$ 4.117,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:45:23:094  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:40:16:257  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:16:10:312  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   3.117,60

Data/Hora 23/03/2020-13:06:23

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Proposta com preço exorbitante.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 10]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 32.100,00 23/03/2020 16:37:07:514

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 32.499,99 23/03/2020 16:36:41:854

3 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 32.500,00 23/03/2020 16:37:23:423

4 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 34.790,00 23/03/2020 16:30:29:923

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:13:15:403

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:16:07:276 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:16:07:276 SISTEMA A melhor proposta foi de R$37.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:16:07:276 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.

23/03/2020 16:16:07:276 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.

23/03/2020 16:16:07:276 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:16:07:276 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:16:07:276 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.

23/03/2020 16:16:07:276 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.

23/03/2020 16:16:07:276 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:29:07:276 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:29:07:276 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:31:07:276 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:31:07:276 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$34.750,00.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 39
segundos.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:36:46:276 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$32.499,99.

23/03/2020 16:41:46:276 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:41:46:276 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:41:46:276 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$32.100,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:41:46:276 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:42:50:795 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:42:55:657 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:08:17:981 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:18:48:771 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:47:01:856 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:16:29:052 --- R$ 37.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:13:15:403 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:24:02:303 --- R$ 37.040,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 23:02:57:757 --- R$ 37.041,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 00:07:21:909 --- R$ 38.041,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 16:16:57:181 --- R$ 35.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 23/03/2020 16:18:01:864 --- R$ 34.999,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

8 23/03/2020 16:18:37:661 --- R$ 34.950,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 16:20:10:691 --- R$ 34.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

10 23/03/2020 16:28:40:137 --- R$ 34.890,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

11 23/03/2020 16:29:01:813 --- R$ 34.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

12 23/03/2020 16:30:29:923 --- R$ 34.790,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

13 23/03/2020 16:30:47:047 --- R$ 34.750,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

14 23/03/2020 16:32:19:547 --- R$ 34.700,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 16:32:27:161 --- R$ 34.740,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

16 23/03/2020 16:32:47:178 --- R$ 34.650,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

17 23/03/2020 16:33:14:857 --- R$ 34.600,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

18 23/03/2020 16:33:48:144 --- R$ 34.595,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

19 23/03/2020 16:34:15:377 --- R$ 34.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

20 23/03/2020 16:34:42:198 --- R$ 34.490,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

21 23/03/2020 16:34:53:380 --- R$ 34.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

22 23/03/2020 16:35:02:752 --- R$ 34.200,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 16:35:25:503 --- R$ 33.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

24 23/03/2020 16:35:29:478 --- R$ 33.998,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

25 23/03/2020 16:35:43:290 --- R$ 33.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

26 23/03/2020 16:36:00:179 --- R$ 33.985,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

27 23/03/2020 16:36:09:814 --- R$ 33.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

28 23/03/2020 16:36:33:368 --- R$ 32.950,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

29 23/03/2020 16:36:41:854 --- R$ 32.499,99 A V SUPRIMENTOS EIRELI

30 23/03/2020 16:37:07:514 --- R$ 32.100,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

31 23/03/2020 16:37:23:423 --- R$ 32.500,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:42:55:657  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:41:31:178  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:17:18:492  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   32.100,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 11]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 9.560,00 22/03/2020 10:25:32:336

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 10.583,20 23/03/2020 00:36:16:930

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:25:47:164 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:25:47:164 SISTEMA A melhor proposta foi de R$9.560,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:25:47:164 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.

23/03/2020 16:25:47:164 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.

23/03/2020 16:25:47:164 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:25:47:164 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:25:47:164 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.

23/03/2020 16:25:47:164 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.

23/03/2020 16:25:47:164 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:38:47:164 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:38:47:164 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:40:47:164 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:40:47:164 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$9.560,00.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 13
segundos.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:41:00:164 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$9.560,00.

23/03/2020 16:46:00:164 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:46:00:164 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:46:00:164 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:46:00:164 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$9.560,00.

23/03/2020 16:46:00:164 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:48:03:370 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:48:05:827 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:08:39:099 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:20:21:927 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:53:07:417 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa PROSPERA, arrematante do item, manifestar quanto à redução do
valor ofertado (R$ 241,25) tendo em vista que está acima do valor estimado (R$ 239,58) e sendo possível
enviar a proposta atualizada.

30/03/2020 13:15:59:939 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde, Sr Pregoeiro (a), não será possivel baixar mais o valor, pois ja estamos muito abaixo de nosso
limite.

02/04/2020 16:26:45:213 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/03/2020 10:25:32:336 --- R$ 9.560,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

2 23/03/2020 00:36:16:930 --- R$ 10.583,20 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:48:05:827  -  Arrematado

Data/Hora 02/04/2020 16:25:51:896  -  Declarado vencedor

Data/Hora 06/04/2020 15:30:49:516  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   9.560,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 12]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Desclassificado R$ 58.150,00 23/03/2020 00:36:16:930

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:31:00:758 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:31:00:758 SISTEMA A melhor proposta foi de R$58.150,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:31:00:758 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.

23/03/2020 16:31:00:758 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.

23/03/2020 16:31:00:758 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:31:00:758 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:31:00:758 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.

23/03/2020 16:31:00:758 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.

23/03/2020 16:31:00:758 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:32:41:083 PREGOEIRO Sr. Licitante ressalto que o valor está acima do orçado. Favor verificar a possibilidade de redução pois não
será adjudicado valor superior.

23/03/2020 16:44:00:758 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:44:00:758 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:46:00:758 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:46:00:758 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$58.150,00.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 10
segundos.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:46:10:758 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$58.150,00.

23/03/2020 16:51:10:758 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:51:10:758 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:51:10:758 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:51:10:758 SISTEMA A menor proposta foi dada por THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP no valor de
R$58.150,00.

23/03/2020 16:51:10:758 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:53:03:311 PREGOEIRO O valor é superior ao estimado pela Administração e, portanto, a proposta será desclassificada.

23/03/2020 16:53:51:680 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 23/03/2020 00:36:16:930 --- R$ 58.150,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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 24/03/2020 17:14:17:531  -  Fracassado

Data/Hora 24/03/2020-17:14:17

Fornecedor THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Observação Valor exorbitante.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 13]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 25.000,00 23/03/2020 16:51:16:286

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 25.000,00 23/03/2020 16:51:13:512

3 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 27.300,00 23/03/2020 16:51:13:300

4 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 32.000,00 23/03/2020 16:49:48:692

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:15:53:278

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:32:51:966 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:32:51:966 SISTEMA A melhor proposta foi de R$38.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:32:51:966 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.

23/03/2020 16:32:51:966 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.

23/03/2020 16:32:51:966 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:32:51:966 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:32:51:966 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.

23/03/2020 16:32:51:966 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.

23/03/2020 16:32:51:966 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:45:51:966 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:45:51:966 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:47:51:966 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:47:51:966 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$34.490,00.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 51
segundos.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:42:966 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$27.500,00.

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA Existem 2 fornecedores empatados com o lance no valor de 25.000,00. A decisão do arrematante será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre os lances empatados.

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, foi sorteado pelo sistema
eletrônico como arrematante do lote.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$25.000,00.

23/03/2020 16:55:42:966 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 16:57:44:307 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:57:46:630 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:08:51:480 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:20:54:622 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:58:55:724 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:19:08:614 --- R$ 39.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:15:53:278 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:25:32:336 --- R$ 38.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 23:06:11:156 --- R$ 38.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 00:36:16:930 --- R$ 38.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 16:39:04:533 --- R$ 37.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 16:39:52:654 --- R$ 35.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 23/03/2020 16:42:09:548 --- R$ 34.999,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

9 23/03/2020 16:43:10:057 --- R$ 34.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

10 23/03/2020 16:44:58:449 --- R$ 34.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

11 23/03/2020 16:47:40:722 --- R$ 34.490,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

12 23/03/2020 16:48:06:120 --- R$ 34.200,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

13 23/03/2020 16:48:29:137 --- R$ 34.100,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

14 23/03/2020 16:48:58:630 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

15 23/03/2020 16:49:22:000 --- R$ 29.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

16 23/03/2020 16:49:23:918 --- R$ 34.050,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

17 23/03/2020 16:49:48:692 --- R$ 32.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

18 23/03/2020 16:49:57:474 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

19 23/03/2020 16:50:08:144 --- R$ 29.400,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

20 23/03/2020 16:50:18:999 --- R$ 27.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

21 23/03/2020 16:51:13:300 --- R$ 27.300,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

22 23/03/2020 16:51:13:512 --- R$ 25.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 16:51:16:286 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:57:46:630  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:55:09:542  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:18:00:168  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   25.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 14]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Arrematante R$ 24.890,00 23/03/2020 16:53:08:930

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 25.000,00 23/03/2020 16:51:32:596

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 25.000,00 23/03/2020 16:51:58:382

4 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 34.000,00 23/03/2020 16:48:39:021

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:15:53:278

6 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Classificado R$ 2.400.000,00 20/03/2020 11:53:55:613

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:33:57:268 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:33:57:268 SISTEMA A melhor proposta foi de R$38.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:33:57:268 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.

23/03/2020 16:33:57:268 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.

23/03/2020 16:33:57:268 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:33:57:268 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:33:57:268 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.

23/03/2020 16:33:57:268 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.

23/03/2020 16:33:57:268 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:46:57:268 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:46:57:268 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:48:57:268 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:48:57:268 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$34.000,00.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 58
segundos.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 16:50:55:268 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$27.600,00.

23/03/2020 16:55:55:268 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 16:55:55:268 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 16:55:55:268 SISTEMA A menor proposta foi dada por MVS CARTUCHOS EIRELI no valor de R$24.890,00.

23/03/2020 16:55:55:268 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 22 de 22 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:58:42:734 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 16:58:45:152 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:21:29:005 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:33:44:040 PREGOEIRO MVS CARTUCHOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 11:53:55:613 --- R$ 2.400.000,00 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

2 21/03/2020 12:19:08:614 --- R$ 39.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

3 22/03/2020 10:15:53:278 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 10:25:32:336 --- R$ 38.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 22/03/2020 23:06:11:156 --- R$ 38.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

6 23/03/2020 00:36:16:930 --- R$ 38.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 16:39:37:121 --- R$ 37.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

8 23/03/2020 16:40:16:129 --- R$ 35.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 16:43:01:167 --- R$ 34.999,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

10 23/03/2020 16:43:36:535 --- R$ 34.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 23/03/2020 16:45:38:680 --- R$ 34.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

12 23/03/2020 16:45:43:195 --- R$ 34.490,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

13 23/03/2020 16:46:12:253 --- R$ 34.200,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

14 23/03/2020 16:48:39:021 --- R$ 34.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

15 23/03/2020 16:49:32:575 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

16 23/03/2020 16:49:48:441 --- R$ 29.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

17 23/03/2020 16:50:11:551 --- R$ 32.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

18 23/03/2020 16:50:20:861 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

19 23/03/2020 16:50:46:487 --- R$ 27.600,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

20 23/03/2020 16:51:32:596 --- R$ 25.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

21 23/03/2020 16:51:58:382 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

22 23/03/2020 16:53:08:930 --- R$ 24.890,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 16:58:45:152  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:29:33:683  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:28:23:633  -  Adjudicado

Fornecedor MVS CARTUCHOS EIRELI

Contratado R$   24.890,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 15]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 21.890,00 23/03/2020 17:03:36:100

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 22.000,00 23/03/2020 17:02:43:109

3 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 22.350,00 23/03/2020 17:05:51:603

4 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 27.499,00 23/03/2020 17:00:30:484

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:15:53:278

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:38:46:690 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:38:46:690 SISTEMA A melhor proposta foi de R$38.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:38:46:690 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.

23/03/2020 16:38:46:690 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.

23/03/2020 16:38:46:690 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:38:46:690 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:38:46:690 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.

23/03/2020 16:38:46:690 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.

23/03/2020 16:38:46:690 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:51:46:690 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:51:46:690 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:53:46:690 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:53:46:690 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$36.500,00.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 45
segundos.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:02:31:690 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$23.500,00.

23/03/2020 17:07:31:690 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:07:31:690 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:07:31:690 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$21.890,00.

23/03/2020 17:07:31:690 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:09:37:663 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:09:41:445 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:09:04:142 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:21:49:549 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:59:53:685 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:19:08:614 --- R$ 39.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:15:53:278 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:25:32:336 --- R$ 38.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 23:06:11:156 --- R$ 38.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 00:36:16:930 --- R$ 38.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 16:43:33:620 --- R$ 37.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 16:44:05:236 --- R$ 36.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 23/03/2020 16:54:23:514 --- R$ 35.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 23/03/2020 16:54:28:283 --- R$ 36.450,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

10 23/03/2020 16:54:37:299 --- R$ 34.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 23/03/2020 16:55:12:510 --- R$ 34.450,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

12 23/03/2020 16:55:27:615 --- R$ 33.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

13 23/03/2020 16:55:37:783 --- R$ 33.890,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

14 23/03/2020 16:56:09:080 --- R$ 32.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 16:57:09:883 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

16 23/03/2020 16:57:31:129 --- R$ 31.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

17 23/03/2020 16:58:13:965 --- R$ 29.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

18 23/03/2020 16:58:40:693 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

19 23/03/2020 16:59:07:057 --- R$ 27.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

20 23/03/2020 16:59:12:822 --- R$ 28.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

21 23/03/2020 16:59:45:101 --- R$ 26.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

22 23/03/2020 17:00:04:968 --- R$ 25.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 17:00:05:650 --- R$ 26.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

24 23/03/2020 17:00:30:484 --- R$ 27.499,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

25 23/03/2020 17:00:32:083 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

26 23/03/2020 17:00:47:599 --- R$ 25.300,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

27 23/03/2020 17:01:03:232 --- R$ 24.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

28 23/03/2020 17:01:31:878 --- R$ 24.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

29 23/03/2020 17:01:52:184 --- R$ 23.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

30 23/03/2020 17:02:15:434 --- R$ 23.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

31 23/03/2020 17:02:43:109 --- R$ 22.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

32 23/03/2020 17:03:36:100 --- R$ 21.890,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

33 23/03/2020 17:05:51:603 --- R$ 22.350,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:09:41:445  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:56:36:733  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:28:43:912  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   21.890,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 16]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Arrematante R$ 17.750,00 23/03/2020 17:10:50:819

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 17.990,00 23/03/2020 17:07:36:416

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 18.000,00 23/03/2020 17:06:32:972

4 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 33.990,00 23/03/2020 16:57:13:472

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:19:06:145

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:41:41:340 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:41:41:340 SISTEMA A melhor proposta foi de R$36.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:41:41:340 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.

23/03/2020 16:41:41:340 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.

23/03/2020 16:41:41:340 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:41:41:340 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:41:41:340 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.

23/03/2020 16:41:41:340 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.

23/03/2020 16:41:41:340 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:54:41:340 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:54:41:340 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:56:41:340 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:56:41:340 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$34.000,00.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 45
segundos.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:06:26:340 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$18.950,00.

23/03/2020 17:11:26:340 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:11:26:340 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:11:26:340 SISTEMA A menor proposta foi dada por MVS CARTUCHOS EIRELI no valor de R$17.750,00.

23/03/2020 17:11:26:340 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 38 de 38 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:14:18:319 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:14:20:821 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:22:08:619 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:34:34:250 PREGOEIRO MVS CARTUCHOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:20:17:128 --- R$ 36.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:19:06:145 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:26:36:380 --- R$ 36.320,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 23:08:26:291 --- R$ 38.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:05:18:412 --- R$ 36.333,40 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 16:42:38:828 --- R$ 35.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 23/03/2020 16:44:33:147 --- R$ 34.980,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

8 23/03/2020 16:45:02:205 --- R$ 34.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 16:47:55:042 --- R$ 34.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

10 23/03/2020 16:52:14:334 --- R$ 34.300,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

11 23/03/2020 16:52:30:814 --- R$ 34.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

12 23/03/2020 16:57:13:472 --- R$ 33.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

13 23/03/2020 16:57:34:826 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

14 23/03/2020 16:57:42:932 --- R$ 32.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 16:58:14:557 --- R$ 31.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

16 23/03/2020 16:58:39:048 --- R$ 29.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

17 23/03/2020 16:59:01:672 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

18 23/03/2020 16:59:27:471 --- R$ 27.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

19 23/03/2020 16:59:28:903 --- R$ 29.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

20 23/03/2020 16:59:50:421 --- R$ 27.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

21 23/03/2020 17:00:01:934 --- R$ 26.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

22 23/03/2020 17:00:21:512 --- R$ 25.700,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 17:00:30:585 --- R$ 26.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

24 23/03/2020 17:01:03:692 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

25 23/03/2020 17:01:30:217 --- R$ 24.750,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

26 23/03/2020 17:01:35:362 --- R$ 25.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

27 23/03/2020 17:02:11:392 --- R$ 24.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

28 23/03/2020 17:02:28:337 --- R$ 23.890,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

29 23/03/2020 17:02:30:899 --- R$ 24.300,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

30 23/03/2020 17:03:18:760 --- R$ 22.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

31 23/03/2020 17:04:00:443 --- R$ 21.990,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

32 23/03/2020 17:04:57:536 --- R$ 20.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

33 23/03/2020 17:05:16:018 --- R$ 19.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

34 23/03/2020 17:05:45:687 --- R$ 19.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

35 23/03/2020 17:06:00:953 --- R$ 18.950,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

36 23/03/2020 17:06:32:972 --- R$ 18.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

37 23/03/2020 17:07:36:416 --- R$ 17.990,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

38 23/03/2020 17:10:50:819 --- R$ 17.750,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:14:20:821  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:31:37:411  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:28:59:846  -  Adjudicado

Fornecedor MVS CARTUCHOS EIRELI

Contratado R$   17.750,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 17]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 13.500,00 23/03/2020 17:06:41:275

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 16.728,00 23/03/2020 16:58:52:690

3 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 17.729,00 23/03/2020 01:05:18:412

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:43:28:372 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:43:28:372 SISTEMA A melhor proposta foi de R$16.729,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:43:28:372 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.

23/03/2020 16:43:28:372 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.

23/03/2020 16:43:28:372 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:43:28:372 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:43:28:372 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.

23/03/2020 16:43:28:372 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.

23/03/2020 16:43:28:372 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:56:28:372 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:56:28:372 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:58:28:372 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:58:28:372 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$16.729,00.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 20
segundos.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:48:372 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$16.728,00.

23/03/2020 17:10:48:372 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:10:48:372 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:10:48:372 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$13.500,00.

23/03/2020 17:10:48:372 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:12:04:657 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:12:08:008 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 16:10:33:357 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:03:20:475 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:39:07:784 --- R$ 16.729,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:19:06:145 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 01:05:18:412 --- R$ 17.729,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:58:52:690 --- R$ 16.728,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:06:41:275 --- R$ 13.500,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:12:08:008  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:00:50:944  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:29:18:359  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   13.500,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 18]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 22.150,00 23/03/2020 17:07:31:740

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 25.450,00 23/03/2020 17:07:54:171

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 25.879,00 23/03/2020 17:08:19:937

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:44:02:098 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:44:02:098 SISTEMA A melhor proposta foi de R$25.900,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:44:02:098 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.

23/03/2020 16:44:02:098 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.

23/03/2020 16:44:02:098 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:44:02:098 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:44:02:098 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.

23/03/2020 16:44:02:098 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.

23/03/2020 16:44:02:098 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:57:02:098 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:57:02:098 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 16:59:02:098 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 16:59:02:098 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$25.900,00.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 37
segundos.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:05:39:098 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$25.800,00.

23/03/2020 17:10:39:098 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:10:39:098 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:10:39:098 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$22.150,00.

23/03/2020 17:10:39:098 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:15:48:742 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:15:53:792 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 16:10:54:522 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:06:26:533 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:39:07:784 --- R$ 25.900,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:19:06:145 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 01:05:18:412 --- R$ 26.900,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 17:00:00:454 --- R$ 25.899,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:02:04:417 --- R$ 25.800,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:07:31:740 --- R$ 22.150,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

7 23/03/2020 17:07:54:171 --- R$ 25.450,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

8 23/03/2020 17:08:19:937 --- R$ 25.879,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:15:53:792  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:04:31:918  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:30:28:973  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   22.150,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 19]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 31.890,00 02/04/2020 15:35:18:112

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 33.990,00 23/03/2020 17:04:27:062

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 36.450,00 20/03/2020 15:39:07:784

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:19:06:145

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:46:04:115 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:46:04:115 SISTEMA A melhor proposta foi de R$36.400,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:46:04:115 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.

23/03/2020 16:46:04:115 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.

23/03/2020 16:46:04:115 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:46:04:115 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:46:04:115 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.

23/03/2020 16:46:04:115 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.

23/03/2020 16:46:04:115 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 16:59:04:115 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 16:59:04:115 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:01:04:115 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:01:04:115 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$36.000,00.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 43
segundos.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:06:47:115 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$32.000,00.

23/03/2020 17:11:47:115 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:11:47:115 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:11:47:115 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$31.900,00.

23/03/2020 17:11:47:115 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:12:58:919 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:13:01:089 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:23:03:038 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:10:44:082 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:39:07:784 --- R$ 36.450,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:30:31:843 --- R$ 36.400,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:19:06:145 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 01:05:18:412 --- R$ 37.450,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

5 23/03/2020 16:51:57:564 --- R$ 36.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 17:02:40:676 --- R$ 35.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 17:02:54:546 --- R$ 34.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 23/03/2020 17:04:27:062 --- R$ 33.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

9 23/03/2020 17:05:01:184 --- R$ 32.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

10 23/03/2020 17:07:44:631 --- R$ 31.900,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:13:01:089  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:08:14:334  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:31:01:752  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   31.890,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 20]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 11.000,00 23/03/2020 17:03:52:820

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 11.900,00 23/03/2020 17:03:41:246

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 12.417,00 20/03/2020 15:39:07:784

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:47:05:555 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:47:05:555 SISTEMA A melhor proposta foi de R$12.400,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:47:05:555 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.

23/03/2020 16:47:05:555 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.

23/03/2020 16:47:05:555 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:47:05:555 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:47:05:555 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.

23/03/2020 16:47:05:555 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.

23/03/2020 16:47:05:555 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:00:05:555 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:00:05:555 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:02:05:555 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:02:05:555 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$12.000,00.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 10
segundos.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:03:15:555 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$12.000,00.

23/03/2020 17:08:15:555 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:08:15:555 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:08:15:555 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$11.000,00.

23/03/2020 17:08:15:555 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:08:58:109 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:09:03:939 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

23/03/2020 18:26:42:748 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Sra. Pregoeira, e necessário o envio da documentação neste momento ou podemos esperar o termino de
todos os lotes?

25/03/2020 15:23:38:023 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:13:08:844 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:39:07:784 --- R$ 12.417,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:30:31:843 --- R$ 12.400,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 23/03/2020 01:05:18:412 --- R$ 13.417,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

4 23/03/2020 16:52:24:635 --- R$ 12.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

5 23/03/2020 17:03:41:246 --- R$ 11.900,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:03:52:820 --- R$ 11.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:09:03:939  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:09:18:227  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:23:07:078  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   11.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 21]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 24.990,00 02/04/2020 15:37:34:221

2 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 26.175,00 20/03/2020 15:41:25:902

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:23:03:475

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:49:38:575 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:49:38:575 SISTEMA A melhor proposta foi de R$26.100,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:49:38:575 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.

23/03/2020 16:49:38:575 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.

23/03/2020 16:49:38:575 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:49:38:575 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:49:38:575 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.

23/03/2020 16:49:38:575 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.

23/03/2020 16:49:38:575 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:02:38:575 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:02:38:575 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:04:38:575 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:04:38:575 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$26.000,00.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 13
segundos.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:07:51:575 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$26.000,00.

23/03/2020 17:12:51:575 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:12:51:575 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:12:51:575 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$25.000,00.

23/03/2020 17:12:51:575 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:13:33:469 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:13:36:857 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:26:59:329 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:21:10:248 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:41:25:902 --- R$ 26.175,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:39:33:335 --- R$ 26.100,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:23:03:475 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 16:53:15:243 --- R$ 26.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

5 23/03/2020 17:08:47:615 --- R$ 25.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:13:36:857  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:15:28:441  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:33:07:162  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   24.990,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 22]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 42.700,00 22/03/2020 10:27:53:252

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:55:43:846 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:55:43:846 SISTEMA A melhor proposta foi de R$42.700,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:55:43:846 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.

23/03/2020 16:55:43:846 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.

23/03/2020 16:55:43:846 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:55:43:846 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:55:43:846 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.

23/03/2020 16:55:43:846 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.

23/03/2020 16:55:43:846 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:08:43:846 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:08:43:846 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:10:43:846 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:10:43:846 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$42.700,00.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 22
segundos.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:14:05:846 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$42.700,00.

23/03/2020 17:19:05:846 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:19:05:846 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:19:05:846 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:19:05:846 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$42.700,00.

23/03/2020 17:19:05:846 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:21:09:852 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:21:13:395 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:09:33:973 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:26:40:393 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

27/03/2020 16:04:41:010 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 22/03/2020 10:27:53:252 --- R$ 42.700,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:21:13:395  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:01:53:092  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:33:24:853  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   42.700,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 23]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Desclassificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:23:03:475

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 200.700,00 22/03/2020 10:27:53:252

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 287.250,00 23/03/2020 17:09:04:161

4 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 330.000,00 23/03/2020 17:21:08:650

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 16:59:25:113 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 16:59:25:113 SISTEMA A melhor proposta foi de R$100.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 16:59:25:113 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.

23/03/2020 16:59:25:113 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.

23/03/2020 16:59:25:113 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 16:59:25:113 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 16:59:25:113 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.

23/03/2020 16:59:25:113 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.

23/03/2020 16:59:25:113 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:12:25:113 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:12:25:113 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:14:25:113 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:14:25:113 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 08
segundos.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:14:33:113 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

23/03/2020 17:19:33:113 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:19:33:113 SISTEMA Como pelo menos um dos licitantes convocados para o envio do lance final e fechado, não exerceu o
direito de lance.

23/03/2020 17:19:33:113 SISTEMA Será iniciada uma nova etapa fechada para os demais licitantes, até o máximo de três, para que possam
ofertar um lance final e fechado.

23/03/2020 17:19:33:113 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:24:33:113 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 42 de 42 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:24:33:113 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:24:33:113 SISTEMA A menor proposta foi dada por TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME no valor de R$100.000,00.

23/03/2020 17:24:33:113 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:26:41:217 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:26:44:757 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 17:34:52:642 PREGOEIRO Solicito ao representante da PROSPERA manifestar acerca do interesse no item e havendo, verificar a
possibilidade de redução do valor proposto, enviando, em seguida, proposta atualizada e documentação
para análise.

25/03/2020 15:26:18:987 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

26/03/2020 15:16:15:433 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Solicito a desclassificacao do lote 23, pois cadastramos erroneamente

27/03/2020 15:35:54:202 PREGOEIRO Solicito ao representante da AV SUPRIMENTOS manifestar acerca do interesse no item e havendo,
verificar a possibilidade de redução do valor proposto, enviando, em seguida, proposta atualizada.

30/03/2020 10:07:18:759 A V SUPRIMENTOS EIRELI Estamos no nosso minimo! No aguardo de um ok para envio da proposta!

30/03/2020 15:05:34:064 PREGOEIRO Proposta atualizada recebida.

30/03/2020 15:19:53:777 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:22:29:358 --- R$ 334.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:23:03:475 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:27:53:252 --- R$ 200.700,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 23/03/2020 02:08:02:496 --- R$ 334.725,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 23/03/2020 17:00:40:637 --- R$ 333.950,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

6 23/03/2020 17:09:04:161 --- R$ 287.250,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 17:21:08:650 --- R$ 330.000,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 27/03/2020 15:34:18:004  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:14:04:710  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:33:49:971  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   287.250,00

Data/Hora 27/03/2020-15:34:17

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Observação Desclassificada após manifestar não ter interesse no item e que ofertou valor errado.

Data/Hora 24/03/2020-17:32:57

Fornecedor TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

Observação Inabilitado por solicitação do licitante face a ausência de toda a documentação.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 24]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Arrematante R$ 115.950,00 23/03/2020 17:18:48:645

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 119.990,00 23/03/2020 17:19:00:917

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 120.000,00 23/03/2020 17:17:48:193

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 200.000,00 22/03/2020 10:23:03:475

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:00:12:858 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:00:12:858 SISTEMA A melhor proposta foi de R$124.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:00:12:858 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.

23/03/2020 17:00:12:858 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.

23/03/2020 17:00:12:858 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:00:12:858 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:00:12:858 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.

23/03/2020 17:00:12:858 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.

23/03/2020 17:00:12:858 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:13:12:858 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:13:12:858 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:15:12:858 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:15:12:858 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$123.000,00.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 30
segundos.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:17:42:858 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$123.000,00.

23/03/2020 17:22:42:858 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:22:42:858 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:22:42:858 SISTEMA A menor proposta foi dada por VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME no valor de R$115.950,00.

23/03/2020 17:22:42:858 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:24:30:535 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:24:37:711 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:26:01:766 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 18:04:24:340 PREGOEIRO VITORIA CARTUCHOS LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada
de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:22:29:358 --- R$ 124.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:23:03:475 --- R$ 200.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 22/03/2020 10:27:53:252 --- R$ 124.650,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 23/03/2020 02:08:02:496 --- R$ 124.690,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 23/03/2020 17:04:27:979 --- R$ 123.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 23/03/2020 17:17:48:193 --- R$ 120.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 17:18:48:645 --- R$ 115.950,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

8 23/03/2020 17:19:00:917 --- R$ 119.990,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:24:37:711  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 18:03:45:085  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:34:13:122  -  Adjudicado

Fornecedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Contratado R$   115.950,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 25]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 42.000,00 23/03/2020 17:34:09:936

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:23:03:475

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:10:17:410 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:10:17:410 SISTEMA A melhor proposta foi de R$43.583,25, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:10:17:410 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.

23/03/2020 17:10:17:410 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.

23/03/2020 17:10:17:410 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:10:17:410 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:10:17:410 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.

23/03/2020 17:10:17:410 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.

23/03/2020 17:10:17:410 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:23:17:410 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:23:17:410 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:25:17:410 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:25:17:410 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$43.583,25.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 41
segundos.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:32:58:410 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$43.583,25.

23/03/2020 17:37:58:410 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:37:58:410 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:37:58:410 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$42.000,00.

23/03/2020 17:37:58:410 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:38:24:173 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:38:26:834 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:13:38:346 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:12:00:370 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:41:25:902 --- R$ 43.583,25 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:23:03:475 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 17:34:09:936 --- R$ 42.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:38:26:834  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:08:59:385  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:34:38:051  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   42.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 26]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 43.875,00 23/03/2020 17:32:45:750

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:53:05:922

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:11:04:767 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:11:04:767 SISTEMA A melhor proposta foi de R$46.875,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:11:04:767 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.

23/03/2020 17:11:04:767 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.

23/03/2020 17:11:04:767 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:11:04:767 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:11:04:767 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.

23/03/2020 17:11:04:767 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.

23/03/2020 17:11:04:767 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:11:42:716 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:12:45:541 PREGOEIRO Desconsiderar a última mensagem.

23/03/2020 17:24:04:767 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:24:04:767 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:26:04:767 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:26:04:767 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$46.875,00.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 37
segundos.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:31:41:767 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$46.875,00.

23/03/2020 17:36:41:767 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:36:41:767 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:36:41:767 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$43.875,00.

23/03/2020 17:36:41:767 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:37:41:267 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:37:50:887 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 16:13:53:581 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:12:52:533 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:26:31:595 --- R$ 46.875,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 10:53:05:922 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 17:32:45:750 --- R$ 43.875,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:37:50:887  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:10:30:224  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:34:58:817  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   43.875,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 27]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 549.997,50 30/03/2020 15:21:36:713

2 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 590.000,00 23/03/2020 17:34:32:710

3 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 615.000,00 23/03/2020 17:31:38:974

4 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 648.900,00 23/03/2020 17:31:59:979

5 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 653.999,98 23/03/2020 17:32:54:317

6 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 8.000.000,00 22/03/2020 10:53:05:922

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA A melhor proposta foi de R$667.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:14:50:001 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.

23/03/2020 17:14:50:001 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.

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:14:50:001 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:27:50:001 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:27:50:001 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:29:50:001 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:29:50:001 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$660.000,00.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 19
segundos.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:30:09:001 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$660.000,00.

23/03/2020 17:35:09:001 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 18 de 18 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:35:09:001 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:35:09:001 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$550.000,00.

23/03/2020 17:35:09:001 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:36:56:303 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:37:02:439 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:25:16:896 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:20:47:686 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:23:25:630 --- R$ 667.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:30:11:903 --- R$ 667.200,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 10:53:05:922 --- R$ 8.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 23:10:45:128 --- R$ 667.200,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:29:34:848 --- R$ 667.252,50 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 03:23:35:352 --- R$ 667.252,50 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

7 23/03/2020 17:15:46:049 --- R$ 665.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 23/03/2020 17:17:06:542 --- R$ 666.999,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

9 23/03/2020 17:18:31:769 --- R$ 664.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

10 23/03/2020 17:18:34:739 --- R$ 664.999,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

11 23/03/2020 17:19:06:798 --- R$ 663.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

12 23/03/2020 17:19:23:488 --- R$ 660.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

13 23/03/2020 17:22:48:208 --- R$ 662.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

14 23/03/2020 17:31:10:448 --- R$ 550.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

15 23/03/2020 17:31:38:974 --- R$ 615.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

16 23/03/2020 17:31:59:979 --- R$ 648.900,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

17 23/03/2020 17:32:54:317 --- R$ 653.999,98 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

18 23/03/2020 17:34:32:710 --- R$ 590.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:37:02:439  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:15:21:062  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:35:19:700  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   549.997,50

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 28]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 34.000,00 23/03/2020 17:18:35:857

2 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 34.680,75 20/03/2020 16:26:31:595

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:53:05:922

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:17:21:061 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:17:21:061 SISTEMA A melhor proposta foi de R$34.600,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:17:21:061 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.

23/03/2020 17:17:21:061 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.

23/03/2020 17:17:21:061 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:17:21:061 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:17:21:061 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.

23/03/2020 17:17:21:061 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.

23/03/2020 17:17:21:061 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:30:21:061 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:30:21:061 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:32:21:061 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:32:21:061 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$34.000,00.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 23
segundos.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:38:44:061 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$34.000,00.

23/03/2020 17:43:44:061 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:43:44:061 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:43:44:061 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:43:44:061 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$34.000,00.

23/03/2020 17:43:44:061 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:44:26:961 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:44:55:927 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:24:56:602 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:25:53:109 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:26:31:595 --- R$ 34.680,75 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:48:32:183 --- R$ 34.600,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:53:05:922 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 17:18:35:857 --- R$ 34.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:44:55:927  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:16:38:602  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:35:38:921  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   34.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 29]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 32.000,00 20/03/2020 11:54:49:176

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 1.057.995,00 27/03/2020 16:05:40:912

3 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 1.083.000,00 23/03/2020 17:34:33:806

4 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 1.474.750,00 20/03/2020 16:26:31:595

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 3.000.000,00 22/03/2020 10:53:05:922

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:17:50:679 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:17:50:679 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.474.700,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:17:50:679 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.

23/03/2020 17:17:50:679 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.

23/03/2020 17:17:50:679 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:17:50:679 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:17:50:679 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.

23/03/2020 17:17:50:679 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.

23/03/2020 17:17:50:679 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:30:50:679 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:30:50:679 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:32:50:679 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:32:50:679 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.089.000,00.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 00
segundos.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:50:679 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.083.000,00.

23/03/2020 17:40:50:679 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:40:50:679 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:40:50:679 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$1.058.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 37 de 37 registros

Mostrando de 1 até 20 de 20 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:40:50:679 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:41:27:454 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:41:30:035 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:09:52:773 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:24:35:824 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:05:56:179 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

27/03/2020 21:22:59:420 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Sra. Pregoeira, gostaria de registrar intenção de recurso questionando se houve apresentação por parte da
empresa declarada vencedora da certificação do fabricante conforme se pede no termo de referencia., no
texto do item

02/04/2020 16:39:02:795 PREGOEIRO Conforme item 52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação.

02/04/2020 16:40:14:110 PREGOEIRO Intenção de recorrer manifestada pela SUPRICOPY cancelada tendo em vista que, conforme item 52.3 do
edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:26:31:595 --- R$ 1.474.750,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:48:32:183 --- R$ 1.474.700,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:30:11:903 --- R$ 1.474.750,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 10:53:05:922 --- R$ 3.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:18:59:639 --- R$ 1.474.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 17:22:18:382 --- R$ 1.472.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 23/03/2020 17:23:07:444 --- R$ 1.400.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 23/03/2020 17:24:10:641 --- R$ 1.398.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 17:24:35:670 --- R$ 1.300.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

10 23/03/2020 17:25:10:245 --- R$ 1.298.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 23/03/2020 17:25:37:610 --- R$ 1.250.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

12 23/03/2020 17:27:32:813 --- R$ 1.249.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

13 23/03/2020 17:28:00:678 --- R$ 1.200.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

14 23/03/2020 17:28:53:912 --- R$ 1.119.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 17:29:32:682 --- R$ 1.100.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

16 23/03/2020 17:30:01:429 --- R$ 1.090.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

17 23/03/2020 17:30:39:916 --- R$ 1.089.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

18 23/03/2020 17:34:11:320 --- R$ 1.085.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

19 23/03/2020 17:34:33:806 --- R$ 1.083.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

20 23/03/2020 17:37:36:503 --- R$ 1.058.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:41:30:035  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:03:09:445  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:41:17:250  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   1.057.995,00

Data/Hora 23/03/2020-13:25:00

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Proposta com preço inexequível.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 30]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 32.000,00 20/03/2020 11:54:49:176

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 1.320.000,00 23/03/2020 17:43:26:304

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 1.787.500,00 20/03/2020 16:26:31:595

4 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 1.787.500,00 22/03/2020 10:30:11:903

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 3.000.000,00 22/03/2020 10:53:05:922

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:18:33:721 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:18:33:721 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.787.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:18:33:721 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.

23/03/2020 17:18:33:721 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.

23/03/2020 17:18:33:721 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:18:33:721 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:18:33:721 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.

23/03/2020 17:18:33:721 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.

23/03/2020 17:18:33:721 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:31:33:721 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:31:33:721 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:33:33:721 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:33:33:721 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.700.000,00.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 56
segundos.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:42:29:721 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.450.000,00.

23/03/2020 17:47:29:721 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:47:29:721 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:47:29:721 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$1.320.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:47:29:721 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:48:01:498 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:48:04:765 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:24:03:973 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:26:56:973 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:26:31:595 --- R$ 1.787.500,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 16:48:32:183 --- R$ 1.787.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:30:11:903 --- R$ 1.787.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 10:53:05:922 --- R$ 3.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:19:24:118 --- R$ 1.780.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 17:23:55:737 --- R$ 1.700.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

7 23/03/2020 17:39:13:944 --- R$ 1.650.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 23/03/2020 17:41:44:952 --- R$ 1.450.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

9 23/03/2020 17:43:26:304 --- R$ 1.320.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:48:04:765  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:17:49:203  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:41:37:778  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   1.320.000,00

Data/Hora 23/03/2020-13:26:41

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Proposta com preço inexequível.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 31]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Arrematante R$ 16.700,00 30/03/2020 18:01:31:647

2 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 24.390,00 23/03/2020 17:35:39:328

3 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 27.487,00 23/03/2020 17:35:38:690

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 27.489,00 23/03/2020 17:34:43:121

5 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 32.000,00 20/03/2020 11:55:35:553

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:19:08:729 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:19:08:729 SISTEMA A melhor proposta foi de R$27.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:19:08:729 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.

23/03/2020 17:19:08:729 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.

23/03/2020 17:19:08:729 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:19:08:729 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:19:08:729 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.

23/03/2020 17:19:08:729 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.

23/03/2020 17:19:08:729 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:32:08:729 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:32:08:729 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:34:08:729 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:34:08:729 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$27.490,00.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 19
segundos.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA O fornecedor, EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:35:27:729 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$27.489,00.

23/03/2020 17:40:27:729 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:40:27:729 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:40:27:729 SISTEMA A menor proposta foi dada por VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME no valor de R$24.320,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:40:27:729 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 17:42:11:691 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:42:15:034 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:27:27:322 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:59:53:084 PREGOEIRO VITORIA CARTUCHOS LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada
de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:45:53:027 --- R$ 27.500,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 18:14:16:774 --- R$ 27.500,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

3 22/03/2020 10:58:08:318 --- R$ 30.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 02:09:06:282 --- R$ 27.500,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 23/03/2020 17:33:55:808 --- R$ 27.490,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

6 23/03/2020 17:34:43:121 --- R$ 27.489,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

7 23/03/2020 17:35:38:690 --- R$ 27.487,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

8 23/03/2020 17:35:39:328 --- R$ 24.390,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

9 23/03/2020 17:36:39:757 --- R$ 24.320,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:42:15:034  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:56:05:028  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:42:25:141  -  Adjudicado

Fornecedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Contratado R$   16.700,00

Data/Hora 23/03/2020-13:31:27

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Fabricante do produto divergente do fabricante do equipamento.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 32]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Desclassificado R$ 32.000,00 20/03/2020 11:55:35:553

2 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 497.000,00 23/03/2020 17:44:17:139

3 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 759.300,00 20/03/2020 21:17:46:993

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 1.000.000,00 22/03/2020 10:58:08:318

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA A melhor proposta foi de R$541.625,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:22:10:192 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.

23/03/2020 17:22:10:192 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.

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:22:10:192 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:35:10:192 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:35:10:192 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:37:10:192 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:37:10:192 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$541.625,00.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 16
segundos.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:42:26:192 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$541.625,00.

23/03/2020 17:47:26:192 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:47:26:192 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:47:26:192 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$497.000,00.

23/03/2020 17:47:26:192 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:48:33:413 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:48:36:307 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

27/03/2020 15:20:12:630 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:45:53:027 --- R$ 541.625,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 21:17:46:993 --- R$ 759.300,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 10:58:08:318 --- R$ 1.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 17:44:17:139 --- R$ 497.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:48:36:307  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:14:37:174  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:42:43:232  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   497.000,00

Data/Hora 23/03/2020-13:32:54

Fornecedor NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

Observação Proposta com preço inexequível e fabricante divergente do fabricante do equipamento.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 33]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 21.999,83 02/04/2020 16:48:29:880

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 22.199,99 23/03/2020 17:50:07:238

3 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 24.500,00 23/03/2020 17:49:22:028

4 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 40.500,00 23/03/2020 17:43:06:125

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:58:08:318

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:27:31:892 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:27:31:892 SISTEMA A melhor proposta foi de R$57.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:27:31:892 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.

23/03/2020 17:27:31:892 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.

23/03/2020 17:27:31:892 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:27:31:892 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:27:31:892 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.

23/03/2020 17:27:31:892 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.

23/03/2020 17:27:31:892 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:40:31:892 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:40:31:892 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:42:31:892 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:42:31:892 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$40.900,00.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 37
segundos.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:49:08:892 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$24.990,00.

23/03/2020 17:54:08:892 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:54:08:892 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:54:08:892 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$22.000,00.

23/03/2020 17:54:08:892 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:55:06:166 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:55:29:521 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:55:47:275 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:28:10:679 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:28:10:631 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:25:43:353 --- R$ 57.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:31:45:493 --- R$ 57.923,50 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 10:58:08:318 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 23:13:13:874 --- R$ 57.924,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:39:20:393 --- R$ 57.924,98 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:28:19:987 --- R$ 55.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 23/03/2020 17:38:40:063 --- R$ 41.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

8 23/03/2020 17:39:03:592 --- R$ 41.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 17:39:40:910 --- R$ 41.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

10 23/03/2020 17:40:15:712 --- R$ 40.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

11 23/03/2020 17:41:56:884 --- R$ 40.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

12 23/03/2020 17:42:44:687 --- R$ 40.890,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

13 23/03/2020 17:43:06:125 --- R$ 40.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

14 23/03/2020 17:43:20:629 --- R$ 40.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 17:43:21:653 --- R$ 35.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

16 23/03/2020 17:43:52:538 --- R$ 34.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

17 23/03/2020 17:43:52:571 --- R$ 34.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

18 23/03/2020 17:44:17:858 --- R$ 33.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

19 23/03/2020 17:44:42:937 --- R$ 33.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

20 23/03/2020 17:44:54:764 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

21 23/03/2020 17:45:15:238 --- R$ 33.490,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

22 23/03/2020 17:45:34:203 --- R$ 29.850,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 17:45:58:416 --- R$ 29.840,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

24 23/03/2020 17:46:24:407 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

25 23/03/2020 17:46:39:754 --- R$ 29.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

26 23/03/2020 17:46:57:136 --- R$ 27.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

27 23/03/2020 17:47:29:607 --- R$ 27.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

28 23/03/2020 17:48:07:205 --- R$ 26.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

29 23/03/2020 17:48:13:917 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

30 23/03/2020 17:48:25:382 --- R$ 26.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

31 23/03/2020 17:48:54:546 --- R$ 24.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

32 23/03/2020 17:49:22:028 --- R$ 24.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

33 23/03/2020 17:49:29:532 --- R$ 22.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

34 23/03/2020 17:50:07:238 --- R$ 22.199,99 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:55:47:275  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:26:18:682  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:49:07:697  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   21.999,83

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 34]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 19.999,98 30/03/2020 15:30:05:299

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 22.200,00 23/03/2020 17:53:24:585

3 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 23.000,00 23/03/2020 17:51:07:935

4 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 34.800,00 23/03/2020 17:46:46:369

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:58:08:318

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:28:43:293 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:28:43:293 SISTEMA A melhor proposta foi de R$42.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:28:43:293 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.

23/03/2020 17:28:43:293 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.

23/03/2020 17:28:43:293 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:28:43:293 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:28:43:293 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.

23/03/2020 17:28:43:293 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.

23/03/2020 17:28:43:293 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:41:43:293 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:41:43:293 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:43:43:293 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:43:43:293 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$41.100,00.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 36
segundos.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:51:19:293 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$20.000,00.

23/03/2020 17:56:19:293 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 17:56:19:293 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 17:56:19:293 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$20.000,00.

23/03/2020 17:56:19:293 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:58:19:559 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 17:58:26:736 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:59:09:115 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:28:31:823 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:29:23:254 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:25:43:353 --- R$ 42.500,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:31:45:493 --- R$ 42.550,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 10:58:08:318 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 23:13:13:874 --- R$ 42.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:39:20:393 --- R$ 42.550,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:29:28:732 --- R$ 42.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 23/03/2020 17:39:02:115 --- R$ 41.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

8 23/03/2020 17:39:35:172 --- R$ 41.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 17:40:49:326 --- R$ 41.400,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

10 23/03/2020 17:42:42:396 --- R$ 41.200,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 23/03/2020 17:43:18:727 --- R$ 41.100,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

12 23/03/2020 17:44:15:137 --- R$ 40.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

13 23/03/2020 17:44:39:362 --- R$ 39.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

14 23/03/2020 17:45:09:607 --- R$ 39.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 17:45:26:077 --- R$ 35.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

16 23/03/2020 17:45:41:055 --- R$ 34.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

17 23/03/2020 17:45:43:764 --- R$ 39.700,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

18 23/03/2020 17:46:00:148 --- R$ 33.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

19 23/03/2020 17:46:31:151 --- R$ 32.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

20 23/03/2020 17:46:46:369 --- R$ 34.800,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

21 23/03/2020 17:47:05:642 --- R$ 32.400,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

22 23/03/2020 17:47:38:748 --- R$ 30.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

23 23/03/2020 17:48:01:665 --- R$ 29.850,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

24 23/03/2020 17:48:29:632 --- R$ 29.840,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

25 23/03/2020 17:48:39:258 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

26 09/07/2019 17:48:45:659 --- R$ 29.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

27 23/03/2020 17:49:25:829 --- R$ 24.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

28 23/03/2020 17:49:39:855 --- R$ 24.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

29 23/03/2020 17:50:17:373 --- R$ 20.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

30 23/03/2020 17:50:31:047 --- R$ 24.490,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

31 23/03/2020 17:51:07:935 --- R$ 23.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

32 23/03/2020 17:53:24:585 --- R$ 22.200,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 17:59:09:115  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:23:39:683  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:43:19:346  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   19.999,98

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 35]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 21.979,85 27/03/2020 16:09:41:959

2 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Classificado R$ 21.990,00 23/03/2020 18:03:47:282

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 25.000,00 23/03/2020 18:06:53:428

4 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 34.900,00 23/03/2020 17:59:29:969

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 10:58:08:318

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:38:49:302 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:38:49:302 SISTEMA A melhor proposta foi de R$42.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:38:49:302 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.

23/03/2020 17:38:49:302 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.

23/03/2020 17:38:49:302 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:38:49:302 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:38:49:302 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.

23/03/2020 17:38:49:302 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.

23/03/2020 17:38:49:302 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:51:49:302 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:51:49:302 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:53:13:099 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:53:49:302 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:53:49:302 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$41.990,00.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 29
segundos.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:03:18:302 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$27.500,00.

23/03/2020 18:08:18:302 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:08:18:302 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:08:18:302 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$21.980,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:08:18:302 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:10:49:936 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:10:54:410 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:10:24:018 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:29:01:614 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:10:06:873 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:25:43:353 --- R$ 42.500,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:31:45:493 --- R$ 42.550,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 10:58:08:318 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 23:13:13:874 --- R$ 42.550,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:39:20:393 --- R$ 42.550,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:39:38:758 --- R$ 42.400,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 17:50:45:817 --- R$ 42.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 23/03/2020 17:52:28:055 --- R$ 41.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

9 23/03/2020 17:53:56:351 --- R$ 41.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

10 23/03/2020 17:54:28:848 --- R$ 40.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

11 23/03/2020 17:55:10:578 --- R$ 38.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

12 23/03/2020 17:55:39:718 --- R$ 38.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

13 23/03/2020 17:56:17:789 --- R$ 37.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

14 23/03/2020 17:56:35:936 --- R$ 36.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

15 23/03/2020 17:56:59:191 --- R$ 36.300,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

16 23/03/2020 17:57:35:079 --- R$ 35.850,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

17 23/03/2020 17:57:49:955 --- R$ 36.400,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

18 23/03/2020 17:57:57:354 --- R$ 35.200,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

19 23/03/2020 17:58:39:810 --- R$ 34.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

20 23/03/2020 17:59:29:969 --- R$ 34.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

21 23/03/2020 17:59:30:129 --- R$ 33.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

22 23/03/2020 18:00:23:690 --- R$ 33.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

23 23/03/2020 18:00:51:212 --- R$ 33.440,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

24 23/03/2020 18:01:12:584 --- R$ 33.400,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

25 23/03/2020 18:01:32:091 --- R$ 33.350,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

26 23/03/2020 18:02:11:534 --- R$ 28.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

27 23/03/2020 18:02:28:306 --- R$ 33.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

28 23/03/2020 18:02:50:234 --- R$ 27.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

29 23/03/2020 18:03:47:282 --- R$ 21.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

30 23/03/2020 18:06:53:428 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

31 23/03/2020 18:07:04:274 --- R$ 21.980,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:10:54:410  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:08:16:608  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:43:36:224  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   21.979,85

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 36]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP ME* Arrematante R$ 21.989,84 30/03/2020 17:58:57:232

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 25.000,00 23/03/2020 18:02:04:893

3 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 28.150,00 23/03/2020 18:02:51:402

4 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 37.000,00 21/03/2020 12:27:11:889

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:01:53:861

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:39:52:166 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:39:52:166 SISTEMA A melhor proposta foi de R$37.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:39:52:166 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.

23/03/2020 17:39:52:166 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.

23/03/2020 17:39:52:166 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:39:52:166 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:39:52:166 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.

23/03/2020 17:39:52:166 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.

23/03/2020 17:39:52:166 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:52:166 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:52:52:166 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:53:01:550 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:54:52:166 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:54:52:166 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$35.000,00.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 18
segundos.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA O fornecedor, THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:01:10:166 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$32.700,00.

23/03/2020 18:06:10:166 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:06:10:166 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:06:10:166 SISTEMA A menor proposta foi dada por THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP no valor de
R$21.990,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 19 de 19 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:06:10:166 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:07:32:806 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:07:35:143 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:29:20:428 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:57:12:953 PREGOEIRO THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:27:11:889 --- R$ 37.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:32:41:583 --- R$ 37.432,90 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 11:01:53:861 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 22/03/2020 23:15:31:052 --- R$ 37.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

5 23/03/2020 01:52:42:349 --- R$ 37.434,75 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

6 23/03/2020 17:41:27:708 --- R$ 36.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

7 23/03/2020 17:53:37:611 --- R$ 36.900,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

8 23/03/2020 17:53:55:150 --- R$ 35.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 23/03/2020 17:56:33:005 --- R$ 34.000,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

10 23/03/2020 17:57:14:065 --- R$ 33.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 23/03/2020 17:57:28:758 --- R$ 33.700,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

12 23/03/2020 17:58:17:762 --- R$ 33.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

13 23/03/2020 17:59:01:502 --- R$ 32.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

14 23/03/2020 17:59:05:948 --- R$ 33.500,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

15 23/03/2020 17:59:35:149 --- R$ 32.800,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

16 23/03/2020 18:01:06:368 --- R$ 32.700,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

17 23/03/2020 18:02:04:893 --- R$ 25.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

18 23/03/2020 18:02:51:402 --- R$ 28.150,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

19 23/03/2020 18:03:12:409 --- R$ 21.990,00 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:07:35:143  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:54:05:587  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:43:56:934  -  Adjudicado

Fornecedor THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Contratado R$   21.989,84

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 37]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 22.999,94 30/03/2020 15:31:00:352

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 24.990,00 23/03/2020 18:09:43:810

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:01:53:861

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:40:45:037 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:40:45:037 SISTEMA A melhor proposta foi de R$33.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:40:45:037 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.

23/03/2020 17:40:45:037 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.

23/03/2020 17:40:45:037 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:40:45:037 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:40:45:037 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.

23/03/2020 17:40:45:037 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.

23/03/2020 17:40:45:037 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:52:364 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:53:45:037 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:53:45:037 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:55:45:037 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:55:45:037 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$30.000,00.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 36
segundos.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:05:21:037 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$25.000,00.

23/03/2020 18:10:21:037 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:10:21:037 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:10:21:037 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$23.000,00.

23/03/2020 18:10:21:037 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:11:57:510 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:12:00:846 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:29:38:160 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:30:19:967 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 21/03/2020 12:27:11:889 --- R$ 33.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

2 22/03/2020 10:32:41:583 --- R$ 33.115,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

3 22/03/2020 11:01:53:861 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 17:53:32:209 --- R$ 30.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 23/03/2020 18:02:34:290 --- R$ 25.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

6 23/03/2020 18:07:35:618 --- R$ 23.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 18:09:43:810 --- R$ 24.990,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:12:00:846  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:27:25:099  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:44:15:311  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   22.999,94

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 38]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 374.375,00 23/03/2020 18:01:32:780

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 600.810,00 20/03/2020 21:23:23:956

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 1.000.000,00 22/03/2020 11:01:53:861

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA A melhor proposta foi de R$390.312,50, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:42:43:873 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.

23/03/2020 17:42:43:873 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.

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:42:43:873 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:43:502 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:55:43:873 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:55:43:873 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:57:43:873 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:57:43:873 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$390.312,50.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 32
segundos.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 17:59:15:873 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$390.312,50.

23/03/2020 18:04:15:873 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:04:15:873 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:04:15:873 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$374.375,00.

23/03/2020 18:04:15:873 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:05:26:962 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:05:36:001 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

23/03/2020 18:58:45:418 SEVENTEC TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA-EPP

Boa Tarde Proposta e Habilitação enviados para o E-mail eguimaraes@tjgo.jus.br, conforme solicitado no
CHAT. Peço por favor confirmar o recebimento.

25/03/2020 15:30:10:004 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:21:12:293 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:49:32:960 --- R$ 390.312,50 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 21:23:23:956 --- R$ 600.810,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 11:01:53:861 --- R$ 1.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 23/03/2020 18:01:32:780 --- R$ 374.375,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:05:36:001  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:15:59:175  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:44:34:336  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   374.375,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 39]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 43.000,00 23/03/2020 18:04:43:918

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:01:53:861

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:43:34:979 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:43:34:979 SISTEMA A melhor proposta foi de R$45.083,25, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:43:34:979 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.

23/03/2020 17:43:34:979 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.

23/03/2020 17:43:34:979 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:43:34:979 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:43:34:979 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.

23/03/2020 17:43:34:979 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.

23/03/2020 17:43:34:979 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:35:914 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:56:34:979 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:56:34:979 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 17:58:34:979 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 17:58:34:979 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$45.083,25.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 13
segundos.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:03:47:979 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$45.083,25.

23/03/2020 18:08:47:979 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:08:47:979 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:08:47:979 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$43.000,00.

23/03/2020 18:08:47:979 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:10:20:327 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:10:23:127 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:17:44:606 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

27/03/2020 15:22:05:238 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:49:32:960 --- R$ 45.083,25 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 11:01:53:861 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 18:04:43:918 --- R$ 43.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:10:23:127  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:17:24:157  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:44:54:168  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   43.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 40]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Arrematante R$ 28.000,00 23/03/2020 18:06:50:884

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:01:53:861

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:45:26:780 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:45:26:780 SISTEMA A melhor proposta foi de R$35.416,75, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:45:26:780 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.

23/03/2020 17:45:26:780 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.

23/03/2020 17:45:26:780 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:45:26:780 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:45:26:780 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.

23/03/2020 17:45:26:780 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.

23/03/2020 17:45:26:780 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:27:501 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 17:58:26:780 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 17:58:26:780 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 18:00:26:780 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 18:00:26:780 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$35.416,75.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 33
segundos.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:04:59:780 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$35.416,75.

23/03/2020 18:09:59:780 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:09:59:780 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:09:59:780 SISTEMA A menor proposta foi dada por SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP no valor de
R$28.000,00.

23/03/2020 18:09:59:780 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:12:38:415 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:12:59:493 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:13:01:989 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:17:59:207 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 15:22:57:920 PREGOEIRO SEVENTEC declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de
recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:49:32:960 --- R$ 35.416,75 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 22/03/2020 11:01:53:861 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 23/03/2020 18:06:50:884 --- R$ 28.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:13:01:989  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 15:18:35:946  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:45:29:830  -  Adjudicado

Fornecedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

Contratado R$   28.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 41]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 107.942,00 02/04/2020 15:40:34:705

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 110.000,00 23/03/2020 18:08:03:839

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 121.363,14 20/03/2020 15:53:13:356

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 200.000,00 22/03/2020 11:05:54:740

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA A melhor proposta foi de R$119.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:48:59:105 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.

23/03/2020 17:48:59:105 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.

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:48:59:105 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:52:17:578 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 18:01:59:105 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 18:01:59:105 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 18:03:59:105 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 18:03:59:105 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$118.000,00.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 40
segundos.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:07:39:105 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$118.000,00.

23/03/2020 18:12:39:105 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:12:39:105 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:12:39:105 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$108.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:12:39:105 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:13:25:206 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:13:29:466 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:38:11:138 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:40:32:734 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:53:13:356 --- R$ 121.363,14 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:06:39:939 --- R$ 121.300,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:33:40:954 --- R$ 119.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:05:54:740 --- R$ 200.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:50:51:783 --- R$ 118.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 18:08:03:839 --- R$ 110.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 18:08:37:113 --- R$ 108.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:13:29:466  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:30:14:874  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:49:40:630  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   107.942,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 42]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 99.944,00 02/04/2020 15:41:17:489

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 105.586,00 23/03/2020 18:09:26:425

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 119.154,08 20/03/2020 15:53:13:356

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 200.000,00 22/03/2020 11:05:54:740

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA A melhor proposta foi de R$119.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:49:40:488 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.

23/03/2020 17:49:40:488 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.

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:49:40:488 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 17:51:48:036 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 18:02:40:488 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 18:02:40:488 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 18:04:40:488 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 18:04:40:488 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$118.000,00.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 03
segundos.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:09:43:488 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$105.586,00.

23/03/2020 18:14:43:488 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:14:43:488 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:14:43:488 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$100.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:14:43:488 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/03/2020 18:15:28:286 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:15:36:308 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:34:40:006 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:42:34:982 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:53:13:356 --- R$ 119.154,08 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:06:39:939 --- R$ 119.100,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:33:40:954 --- R$ 119.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:05:54:740 --- R$ 200.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:51:12:670 --- R$ 118.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 18:08:27:326 --- R$ 110.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 18:09:04:596 --- R$ 108.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 23/03/2020 18:09:26:425 --- R$ 105.586,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 23/03/2020 18:10:15:687 --- R$ 100.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:15:36:308  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:31:24:470  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:49:57:167  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   99.944,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 43]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 99.758,00 02/04/2020 15:42:01:138

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 105.586,00 23/03/2020 18:14:19:697

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 119.154,08 20/03/2020 15:53:13:356

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 200.000,00 22/03/2020 11:05:54:740

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA A melhor proposta foi de R$119.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/03/2020 17:56:57:937 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.

23/03/2020 17:56:57:937 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.

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

23/03/2020 17:56:57:937 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/03/2020 18:09:57:937 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/03/2020 18:09:57:937 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/03/2020 18:11:57:937 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

23/03/2020 18:11:57:937 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$118.000,00.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 04
segundos.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/03/2020 18:19:01:937 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$105.500,00.

23/03/2020 18:24:01:937 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/03/2020 18:24:01:937 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/03/2020 18:24:01:937 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$99.800,00.

23/03/2020 18:24:01:937 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/03/2020 18:25:26:110 PREGOEIRO Informo às senhoras e senhores licitantes que a sala de disputa será encerrada após o término do item 43
e será reaberta amanhã às 15h00.

23/03/2020 18:26:36:258 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

23/03/2020 18:26:44:521 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

23/03/2020 18:27:04:032 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

25/03/2020 15:34:21:851 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:43:56:119 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:53:13:356 --- R$ 119.154,08 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:06:39:939 --- R$ 119.100,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:33:40:954 --- R$ 119.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:05:54:740 --- R$ 200.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 17:57:27:695 --- R$ 118.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 23/03/2020 18:14:19:697 --- R$ 105.586,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 23/03/2020 18:15:07:150 --- R$ 105.500,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 23/03/2020 18:19:30:959 --- R$ 99.800,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 23/03/2020 18:26:44:521  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:32:30:131  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:50:14:865  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   99.758,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 44]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 35.340,00 24/03/2020 15:21:45:913

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 39.000,00 24/03/2020 15:22:04:275

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 43.583,52 20/03/2020 15:53:13:356

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:05:54:740

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:03:57:623 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:03:57:623 SISTEMA A melhor proposta foi de R$43.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:03:57:623 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.

24/03/2020 15:03:57:623 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.

24/03/2020 15:03:57:623 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:03:57:623 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:03:57:623 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.

24/03/2020 15:03:57:623 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.

24/03/2020 15:03:57:623 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:16:57:623 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:16:57:623 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:18:57:623 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:18:57:623 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$42.000,00.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 22
segundos.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:21:19:623 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$42.000,00.

24/03/2020 15:26:19:623 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:26:19:623 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:26:19:623 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$35.340,00.

24/03/2020 15:26:19:623 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:28:31:932 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:28:35:299 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:34:04:547 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:35:44:542 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

30/03/2020 19:54:59:799 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Sra. Pregoeira, gostaria de registrar intenção de recurso questionando se houve apresentação por parte da
empresa declarada vencedora da certificação do fabricante conforme se pede no termo de referencia., no
texto do item

02/04/2020 16:51:11:609 PREGOEIRO Conforme item 52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação.

02/04/2020 16:53:04:934 PREGOEIRO Intenção de recorrer manifestada pela SUPRICOPY cancelada tendo em vista que, conforme item 52.3 do
edital somente será exigido atestada de capacidade técnica para a habilitação.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:53:13:356 --- R$ 43.583,52 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:06:39:939 --- R$ 43.500,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:33:40:954 --- R$ 43.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:05:54:740 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 24/03/2020 15:04:53:521 --- R$ 42.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 24/03/2020 15:21:45:913 --- R$ 35.340,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 24/03/2020 15:22:04:275 --- R$ 39.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:28:35:299  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:33:13:985  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:53:23:989  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   35.340,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 45]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 42.069,00 24/03/2020 15:22:19:472

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 52.000,00 24/03/2020 15:21:26:766

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 58.090,00 20/03/2020 15:53:13:356

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:05:54:740

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:04:10:821 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:04:10:821 SISTEMA A melhor proposta foi de R$57.900,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:04:10:821 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.

24/03/2020 15:04:10:821 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.

24/03/2020 15:04:10:821 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:04:10:821 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:04:10:821 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.

24/03/2020 15:04:10:821 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.

24/03/2020 15:04:10:821 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:17:10:821 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:17:10:821 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:19:10:821 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:19:10:821 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$57.000,00.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 16
segundos.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:20:26:821 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$57.000,00.

24/03/2020 15:25:26:821 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:25:26:821 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:25:26:821 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$42.069,00.

24/03/2020 15:25:26:821 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:27:23:572 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:27:46:569 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:33:41:963 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:36:44:934 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

30/03/2020 19:54:36:817 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Sra. Pregoeira, gostaria de registrar intenção de recurso questionando se houve apresentação por parte da
empresa declarada vencedora da certificação do fabricante conforme se pede no termo de referencia., no
texto do item

02/04/2020 16:55:04:906 PREGOEIRO Conforme item 52.3 do edital somente será exigido atestado de capacidade técnica para a habilitação.

02/04/2020 16:55:51:507 PREGOEIRO Intenção de recorrer manifestada pela SUPRICOPY cancelada tendo em vista que, conforme item 52.3 do
edital somente será exigido atestada de capacidade técnica para a habilitação.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:53:13:356 --- R$ 58.090,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:06:39:939 --- R$ 58.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:33:40:954 --- R$ 57.900,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:05:54:740 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 24/03/2020 15:05:20:503 --- R$ 57.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 24/03/2020 15:21:26:766 --- R$ 52.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

7 24/03/2020 15:22:19:472 --- R$ 42.069,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:27:46:569  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:34:22:877  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:56:42:872  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   42.069,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 46]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 38.998,00 02/04/2020 15:43:01:449

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 42.069,00 24/03/2020 15:22:54:758

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 57.966,79 20/03/2020 15:55:20:931

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:09:06:336

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:04:24:972 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:04:24:972 SISTEMA A melhor proposta foi de R$57.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:04:24:972 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.

24/03/2020 15:04:24:972 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.

24/03/2020 15:04:24:972 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:04:24:972 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:04:24:972 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.

24/03/2020 15:04:24:972 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.

24/03/2020 15:04:24:972 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:04:47:838 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Retomando os trabalhos.

24/03/2020 15:17:24:972 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:17:24:972 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:19:24:972 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:19:24:972 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$57.000,00.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 18
segundos.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:28:42:972 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$42.000,00.

24/03/2020 15:33:42:972 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:33:42:972 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:33:42:972 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$39.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:33:42:972 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 15:34:23:050 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:34:27:424 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:33:18:466 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:45:19:109 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:55:20:931 --- R$ 57.966,79 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:17:39:218 --- R$ 57.500,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:37:15:903 --- R$ 57.900,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:09:06:336 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 24/03/2020 15:07:03:967 --- R$ 57.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 24/03/2020 15:22:54:758 --- R$ 42.069,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 24/03/2020 15:23:32:633 --- R$ 42.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 24/03/2020 15:29:24:782 --- R$ 39.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:34:27:424  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:33:43:486  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:58:45:382  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   38.998,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 47]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 38.998,00 02/04/2020 15:43:37:582

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 42.069,00 24/03/2020 15:23:34:210

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 57.966,79 20/03/2020 15:55:20:931

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:09:06:336

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:06:26:712 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:06:26:712 SISTEMA A melhor proposta foi de R$57.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:06:26:712 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.

24/03/2020 15:06:26:712 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.

24/03/2020 15:06:26:712 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:06:26:712 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:06:26:712 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.

24/03/2020 15:06:26:712 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.

24/03/2020 15:06:26:712 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:19:26:712 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:19:26:712 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:21:26:712 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:21:26:712 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$57.000,00.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 11
segundos.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:28:37:712 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$42.000,00.

24/03/2020 15:33:37:712 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:33:37:712 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:33:37:712 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$39.000,00.

24/03/2020 15:33:37:712 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:36:01:478 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:36:04:993 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:32:57:922 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:46:48:462 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:55:20:931 --- R$ 57.966,79 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:17:39:218 --- R$ 57.500,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:37:15:903 --- R$ 57.900,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:09:06:336 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 24/03/2020 15:07:34:476 --- R$ 57.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 24/03/2020 15:23:34:210 --- R$ 42.069,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 24/03/2020 15:24:18:001 --- R$ 42.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 24/03/2020 15:29:04:403 --- R$ 39.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:36:04:993  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:34:44:588  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 16:59:46:498  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   38.998,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 48]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 26.973,00 02/04/2020 15:44:25:090

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 28.120,00 24/03/2020 15:24:26:213

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 33.053,21 20/03/2020 15:55:20:931

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 100.000,00 22/03/2020 11:09:06:336

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:07:16:361 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:07:16:361 SISTEMA A melhor proposta foi de R$33.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:07:16:361 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.

24/03/2020 15:07:16:361 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.

24/03/2020 15:07:16:361 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:07:16:361 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:07:16:361 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.

24/03/2020 15:07:16:361 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.

24/03/2020 15:07:16:361 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:20:16:361 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:20:16:361 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:22:16:361 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:22:16:361 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$32.000,00.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 11
segundos.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:29:27:361 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$28.000,00.

24/03/2020 15:34:27:361 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:34:27:361 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:34:27:361 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$27.000,00.

24/03/2020 15:34:27:361 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:36:34:876 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:32:39:032 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 17:48:55:657 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:55:20:931 --- R$ 33.053,21 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

2 20/03/2020 17:17:39:218 --- R$ 33.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 21/03/2020 12:37:15:903 --- R$ 33.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:09:06:336 --- R$ 100.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 24/03/2020 15:08:09:087 --- R$ 32.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

6 24/03/2020 15:24:26:213 --- R$ 28.120,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 24/03/2020 15:25:17:184 --- R$ 28.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

8 24/03/2020 15:29:58:110 --- R$ 27.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:36:34:876  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 17:36:11:030  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:00:33:604  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   26.973,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 49]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Arrematante R$ 855.750,00 24/03/2020 15:26:48:193

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 997.990,00 24/03/2020 15:27:31:590

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 1.000.000,00 24/03/2020 15:25:24:689

4 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Classificado R$ 3.000.000,00 20/03/2020 11:56:28:011

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 3.000.000,00 22/03/2020 11:09:06:336

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.081.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:07:38:423 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.

24/03/2020 15:07:38:423 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.

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:07:38:423 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:20:38:423 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:20:38:423 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:22:38:423 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:22:38:423 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.075.000,00.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 53
segundos.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:25:31:423 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.000.000,00.

24/03/2020 15:30:31:423 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:30:31:423 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:30:31:423 SISTEMA A menor proposta foi dada por VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME no valor de R$855.750,00.

24/03/2020 15:30:31:423 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:32:30:025 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:32:33:264 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:32:17:445 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 18:08:45:646 PREGOEIRO VITORIA CARTUCHOS LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada
de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 11:56:28:011 --- R$ 3.000.000,00 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

2 21/03/2020 12:37:15:903 --- R$ 1.081.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

3 22/03/2020 10:34:00:400 --- R$ 1.081.250,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 11:09:06:336 --- R$ 3.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 02:10:29:817 --- R$ 1.081.250,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

6 24/03/2020 15:10:15:784 --- R$ 1.075.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 24/03/2020 15:25:24:689 --- R$ 1.000.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

8 24/03/2020 15:26:48:193 --- R$ 855.750,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

9 24/03/2020 15:27:31:590 --- R$ 997.990,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:32:33:264  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 18:07:21:395  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:01:13:918  -  Adjudicado

Fornecedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Contratado R$   855.750,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 50]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Arrematante R$ 195.500,00 24/03/2020 15:33:34:998

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 198.125,00 24/03/2020 15:32:35:881

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 200.000,00 24/03/2020 15:29:24:032

4 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 1.000.000,00 22/03/2020 11:09:06:336

5 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Classificado R$ 1.500.000,00 20/03/2020 11:56:28:011

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:09:58:588 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:09:58:588 SISTEMA A melhor proposta foi de R$249.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:09:58:588 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.

24/03/2020 15:09:58:588 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.

24/03/2020 15:09:58:588 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:09:58:588 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:09:58:588 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.

24/03/2020 15:09:58:588 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.

24/03/2020 15:09:58:588 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:22:58:588 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:22:58:588 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:24:58:588 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:24:58:588 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$247.000,00.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 42
segundos.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:31:40:588 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$200.000,00.

24/03/2020 15:36:40:588 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:36:40:588 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:36:40:588 SISTEMA A menor proposta foi dada por VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME no valor de R$195.500,00.

24/03/2020 15:36:40:588 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:37:42:481 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:38:13:081 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:31:59:421 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 18:09:32:730 PREGOEIRO VITORIA CARTUCHOS LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada
de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 11:56:28:011 --- R$ 1.500.000,00 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

2 21/03/2020 12:37:15:903 --- R$ 249.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

3 22/03/2020 10:34:00:400 --- R$ 249.375,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 22/03/2020 11:09:06:336 --- R$ 1.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 02:10:29:817 --- R$ 249.581,25 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

6 24/03/2020 15:12:19:151 --- R$ 247.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

7 24/03/2020 15:26:03:683 --- R$ 230.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

8 24/03/2020 15:26:45:065 --- R$ 229.500,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

9 24/03/2020 15:29:24:032 --- R$ 200.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

10 24/03/2020 15:32:35:881 --- R$ 198.125,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 24/03/2020 15:33:34:998 --- R$ 195.500,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:38:13:081  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 18:08:16:699  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:01:59:356  -  Adjudicado

Fornecedor VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

Contratado R$   195.500,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 51]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 135.500,00 24/03/2020 15:28:02:222

2 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 138.927,50 24/03/2020 15:34:35:831

3 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 140.000,00 24/03/2020 15:34:08:393

4 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 141.900,00 24/03/2020 15:13:20:433

5 MVS CARTUCHOS EIRELI ME* Classificado R$ 145.000,00 22/03/2020 23:38:16:456

6 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ME* Classificado R$ 1.200.000,00 20/03/2020 11:57:17:762

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA A melhor proposta foi de R$142.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:11:16:698 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.

24/03/2020 15:11:16:698 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.

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:11:16:698 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:24:16:698 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:24:16:698 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:26:16:698 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:26:16:698 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$141.900,00.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 29
segundos.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O fornecedor, EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O fornecedor, SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O fornecedor, MVS CARTUCHOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:33:45:698 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$135.500,00.

24/03/2020 15:38:45:698 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:38:45:698 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:38:45:698 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$135.500,00.

24/03/2020 15:38:45:698 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 15:44:00:011 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:44:04:424 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:38:39:818 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:41:49:939 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 11:57:17:762 --- R$ 1.200.000,00 NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E

2 20/03/2020 15:56:29:957 --- R$ 142.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

3 20/03/2020 18:15:13:760 --- R$ 142.000,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

4 21/03/2020 12:42:42:428 --- R$ 142.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

5 22/03/2020 10:34:47:372 --- R$ 142.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 22/03/2020 23:38:16:456 --- R$ 145.000,00 MVS CARTUCHOS EIRELI

7 24/03/2020 15:13:20:433 --- R$ 141.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 24/03/2020 15:26:46:125 --- R$ 141.800,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

9 24/03/2020 15:28:02:222 --- R$ 135.500,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

10 24/03/2020 15:28:23:766 --- R$ 141.790,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

11 24/03/2020 15:28:46:621 --- R$ 141.780,00 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

12 24/03/2020 15:34:08:393 --- R$ 140.000,00 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

13 24/03/2020 15:34:35:831 --- R$ 138.927,50 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:44:04:424  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:39:34:263  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:03:01:055  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   135.500,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 52]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Desclassificado R$ 78.225,00 20/03/2020 18:13:17:262

2 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 115.799,25 30/03/2020 16:04:10:792

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA A melhor proposta foi de R$78.225,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:14:11:304 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.

24/03/2020 15:14:11:304 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.

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:14:11:304 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:27:11:304 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:27:11:304 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:29:11:304 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:29:11:304 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$78.225,00.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 42
segundos.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:30:53:304 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$78.225,00.

24/03/2020 15:35:53:304 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:35:53:304 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:35:53:304 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:35:53:304 SISTEMA A menor proposta foi dada por INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. no valor de R$78.225,00.

24/03/2020 15:35:53:304 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 15:36:49:586 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:37:19:506 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 17:30:24:613 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa PORT manifestar acerca do interesse no item e havendo, verificar a
possibilidade de redução do valor proposto, enviando, em seguida, proposta atualizada e documentação
para análise.

24/03/2020 17:43:22:775 PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

Prezada Pregoeira nossa proposta final para o item 52 é de R$115.800,00. Gentileza confirmar o e-mail
para encaminhar a proposta final e um telefone de contato, pois o que consta no edital não conseguimos
falar no órgão.

25/03/2020 15:39:51:559 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

25/03/2020 15:42:24:547 PREGOEIRO O contato será feito exclusivamente via email eguimaraes@tjgo.jus.br tendo em vista que as atividades na
unidade física do TJGO estão suspensas devido ao Covid19.

30/03/2020 16:03:11:373 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:23:14:374 --- R$ 630.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:13:17:262 --- R$ 78.225,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 24/03/2020 15:15:23:518 --- R$ 120.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:28:23:755  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:57:44:126  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:03:47:922  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   115.799,25

Data/Hora 24/03/2020-17:28:23

Fornecedor INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

Observação Desclassificado a pedido da licitante face a erro de digitação.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 53]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 868.747,50 30/03/2020 16:04:45:082

2 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 925.120,00 24/03/2020 15:43:02:498

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 940.000,00 24/03/2020 15:35:58:063

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 1.003.500,00 20/03/2020 18:13:17:262

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 3.000.000,00 22/03/2020 11:11:20:110

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:17:54:864 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.

24/03/2020 15:17:54:864 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.

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:17:54:864 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:30:54:864 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:30:54:864 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:32:54:864 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:32:54:864 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$950.000,00.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 34
segundos.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:42:28:864 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$940.000,00.

24/03/2020 15:47:28:864 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:47:28:864 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:47:28:864 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$868.759,50.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:47:28:864 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 15:48:48:667 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:48:51:801 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:43:23:648 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:02:43:272 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:23:14:374 --- R$ 6.750.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:13:17:262 --- R$ 1.003.500,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:42:42:428 --- R$ 1.000.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:11:20:110 --- R$ 3.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 02:12:19:658 --- R$ 1.004.175,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

6 24/03/2020 15:19:28:863 --- R$ 950.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 15:35:58:063 --- R$ 940.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

8 24/03/2020 15:39:58:462 --- R$ 1.002.000,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

9 24/03/2020 15:43:02:498 --- R$ 925.120,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

10 24/03/2020 15:43:10:277 --- R$ 868.759,50 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:48:51:801  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:59:10:364  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:04:33:257  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   868.747,50

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 54]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 301.755,00 30/03/2020 16:05:47:777

2 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 345.000,00 24/03/2020 15:47:58:903

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 350.000,00 24/03/2020 15:44:41:907

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 373.500,00 20/03/2020 18:13:17:262

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA A melhor proposta foi de R$373.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:29:07:527 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.

24/03/2020 15:29:07:527 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.

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:07:527 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:42:07:527 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:42:07:527 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:44:07:527 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:44:07:527 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$373.500,00.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 14
segundos.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:21:527 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$350.000,00.

24/03/2020 15:52:21:527 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:52:21:527 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:52:21:527 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$301.769,73.

24/03/2020 15:52:21:527 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:54:32:150 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:54:54:004 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:43:38:721 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:05:02:709 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 15:23:14:374 --- R$ 600.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:13:17:262 --- R$ 373.500,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:42:42:428 --- R$ 374.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 23/03/2020 02:12:19:658 --- R$ 374.070,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 24/03/2020 15:34:38:070 --- R$ 373.900,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

6 24/03/2020 15:44:41:907 --- R$ 350.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

7 24/03/2020 15:46:38:175 --- R$ 369.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

8 24/03/2020 15:47:58:903 --- R$ 345.000,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

9 24/03/2020 15:48:18:873 --- R$ 301.769,73 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:54:54:004  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:00:13:522  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:05:09:311  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   301.755,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 55]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 130.725,00 24/03/2020 15:48:24:874

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 300.000,00 22/03/2020 11:11:20:110

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA A melhor proposta foi de R$187.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:29:32:128 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.

24/03/2020 15:29:32:128 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.

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:29:32:128 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:31:08:226 PREGOEIRO Sr. Licitante ressalto que o valor está acima do orçado. Favor verificar a possibilidade de redução pois não
será aceita proposta com valor superior ao estimado.

24/03/2020 15:42:32:128 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:42:32:128 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:44:32:128 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:44:32:128 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$187.500,00.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 59
segundos.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:47:31:128 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$187.500,00.

24/03/2020 15:52:31:128 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:52:31:128 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:52:31:128 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$130.725,00.

24/03/2020 15:52:31:128 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 15:53:47:768 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 15:53:54:472 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 17:59:14:070 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 15:43:59:743 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:15:58:974 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:41:11:619 --- R$ 187.500,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 22/03/2020 11:11:20:110 --- R$ 300.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 24/03/2020 15:48:24:874 --- R$ 130.725,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 15:53:54:472  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:12:07:959  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:05:53:660  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   130.725,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 56]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 140.550,00 24/03/2020 16:04:42:113

2 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 300.000,00 22/03/2020 11:15:03:465

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA A melhor proposta foi de R$187.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:38:28:222 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.

24/03/2020 15:38:28:222 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.

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:28:222 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:40:54:578 PREGOEIRO Srs. Licitantes ressalto que o valor está acima do orçado. Favor verificar a possibilidade de redução pois
não será aceita proposta com valor superior ao estimado.

24/03/2020 15:51:28:222 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:51:28:222 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:53:28:222 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:53:28:222 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$187.500,00.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 54
segundos.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:03:22:222 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$187.500,00.

24/03/2020 16:08:22:222 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:08:22:222 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:08:22:222 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$140.550,00.

24/03/2020 16:08:22:222 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:09:42:147 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:10:23:792 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 17:59:22:906 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 15:44:26:837 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:16:55:307 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:44:26:335 --- R$ 187.500,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 22/03/2020 11:15:03:465 --- R$ 300.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

3 24/03/2020 16:04:42:113 --- R$ 140.550,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:10:23:792  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:13:48:637  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:06:46:440  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   140.550,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 57]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Arrematante R$ 1.599.997,50 30/03/2020 15:43:51:678

2 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Classificado R$ 1.699.899,00 24/03/2020 16:04:04:542

3 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 1.825.450,00 24/03/2020 16:02:45:275

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 1.998.000,00 20/03/2020 18:14:05:636

5 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 8.000.000,00 22/03/2020 11:15:03:465

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.998.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:38:55:800 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.

24/03/2020 15:38:55:800 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.

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:38:55:800 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:51:55:800 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:51:55:800 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:53:55:800 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:53:55:800 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.995.000,00.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 51
segundos.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:01:46:800 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.995.000,00.

24/03/2020 16:06:46:800 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:06:46:800 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:06:46:800 SISTEMA A menor proposta foi dada por A V SUPRIMENTOS EIRELI no valor de R$1.600.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 38 de 38 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:06:46:800 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:07:34:650 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:07:39:777 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:44:43:516 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 15:43:10:436 PREGOEIRO AV SUPRIMENTOS declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção
de recorrer.

31/03/2020 15:37:13:823 PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

Recorremos nos termos dos Acórdãos 2569/2009-Plenário e339/2010Pelenário do TCU (que determinam a
não rejeição da intenção de recurso),quanto a exequibilidade dos preços e no quesito de habilitação da
arrematante, fatos que serão expostos no recurso.

02/04/2020 16:07:25:902 PREGOEIRO Valores da proposta não motiva interposição de recurso tendo em vista que, entendendo necessário, a
administração pode pedir a comprovação de exequibilidade. Quanto à habilitação, também é improcedente
a alegação.

02/04/2020 16:11:56:217 PREGOEIRO Intenção de recorrer manifestada pela empresa PORT cancelada tendo em vista que exequibilidade da
proposta não motiva interposição de recurso. E a alegação acerca da habilitação também não procede.

02/04/2020 16:24:46:209 PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

Sra. Pregoeira. Manifestamos o interesse em acompanhar a entrega da empresa arrematante, através do
serviço LEXPROTECT 0800 702 5352, disponibilizado pela fabricante Lexmark, para ciência da
procedência e originalidade do material ofertado.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:45:47:833 --- R$ 9.000.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:14:05:636 --- R$ 1.998.000,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:44:00:395 --- R$ 2.000.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 11:15:03:465 --- R$ 8.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

5 23/03/2020 02:13:15:300 --- R$ 2.001.757,50 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

6 24/03/2020 15:39:59:337 --- R$ 1.995.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:02:45:275 --- R$ 1.825.450,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

8 24/03/2020 16:03:09:492 --- R$ 1.600.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 24/03/2020 16:04:04:542 --- R$ 1.699.899,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:07:39:777  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 15:41:11:132  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:07:09:811  -  Adjudicado

Fornecedor A V SUPRIMENTOS EIRELI

Contratado R$   1.599.997,50

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 58]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 102.975,00 02/04/2020 15:47:15:923

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 150.000,00 20/03/2020 10:44:26:335

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 300.000,00 22/03/2020 11:15:03:465

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA A melhor proposta foi de R$104.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:39:23:595 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.

24/03/2020 15:39:23:595 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.

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:23:595 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:52:23:595 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:52:23:595 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:54:23:595 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:54:23:595 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$103.000,00.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 37
segundos.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:58:00:595 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$103.000,00.

24/03/2020 16:03:00:595 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:03:00:595 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:03:00:595 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:03:00:595 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$103.000,00.

24/03/2020 16:03:00:595 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:05:40:646 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:05:48:990 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:45:00:029 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

31/03/2020 14:18:23:200 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:44:26:335 --- R$ 150.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:31:34:582 --- R$ 104.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 11:15:03:465 --- R$ 300.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 24/03/2020 15:50:01:921 --- R$ 103.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:05:48:990  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:14:15:907  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:07:26:632  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   102.975,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 59]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 3.499.875,00 02/04/2020 15:47:50:687

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 6.375.000,00 20/03/2020 10:44:26:335

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 8.000.000,00 22/03/2020 11:15:03:465

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA A melhor proposta foi de R$4.424.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:39:55:926 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.

24/03/2020 15:39:55:926 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.

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:39:55:926 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:52:55:926 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:52:55:926 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:54:55:926 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:54:55:926 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$4.300.000,00.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 01
segundos.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:54:56:926 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$4.300.000,00.

24/03/2020 15:59:56:926 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 15:59:56:926 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 15:59:56:926 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$3.500.000,00.

24/03/2020 15:59:56:926 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:01:36:020 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:02:15:143 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:15:14:690 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Informo que toda documentacao de habilitacao e proposta final foram enviadas para o e-mail,
eguimaraes@tjgo.jus.br dentro do prazo legal

25/03/2020 15:45:23:724 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

31/03/2020 14:18:36:078 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:44:26:335 --- R$ 6.375.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:31:34:582 --- R$ 4.424.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 11:15:03:465 --- R$ 8.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 24/03/2020 15:49:00:701 --- R$ 4.300.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

5 24/03/2020 15:56:19:201 --- R$ 3.500.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:02:15:143  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:15:12:321  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:07:43:282  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   3.499.875,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 60]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 4.098.750,00 02/04/2020 15:48:21:545

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 7.500.000,00 20/03/2020 10:44:26:335

3 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME ME* Classificado R$ 8.000.000,00 22/03/2020 11:15:03:465

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA A melhor proposta foi de R$5.362.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:42:28:606 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.

24/03/2020 15:42:28:606 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.

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:42:28:606 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:55:28:606 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:55:28:606 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:57:28:606 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:57:28:606 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$5.200.000,00.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 23
segundos.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA O fornecedor, TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 15:57:51:606 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$5.200.000,00.

24/03/2020 16:02:51:606 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:02:51:606 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:02:51:606 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$4.100.000,00.

24/03/2020 16:02:51:606 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:03:37:718 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:03:44:838 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:45:42:789 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

31/03/2020 14:19:56:982 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:44:26:335 --- R$ 7.500.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:31:34:582 --- R$ 5.362.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 22/03/2020 11:15:03:465 --- R$ 8.000.000,00 TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME

4 24/03/2020 15:49:31:363 --- R$ 5.200.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

5 24/03/2020 15:58:59:381 --- R$ 4.100.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:03:44:838  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:16:09:583  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:08:00:045  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   4.098.750,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 61]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 49.350,00 24/03/2020 16:06:23:432

2 MICROSENS S/A OE* Classificado R$ 58.350,00 24/03/2020 16:09:29:653

3 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 72.000,00 24/03/2020 16:05:14:785

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:43:15:239 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:43:15:239 SISTEMA A melhor proposta foi de R$78.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:43:15:239 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.

24/03/2020 15:43:15:239 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.

24/03/2020 15:43:15:239 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:43:15:239 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:43:15:239 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.

24/03/2020 15:43:15:239 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.

24/03/2020 15:43:15:239 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:56:15:239 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:56:15:239 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 15:58:15:239 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 15:58:15:239 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$78.000,00.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 38
segundos.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA O fornecedor, MICROSENS S/A, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:04:53:239 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$78.000,00.

24/03/2020 16:09:53:239 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:09:53:239 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:09:53:239 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$49.350,00.

24/03/2020 16:09:53:239 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:11:35:848 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:12:04:006 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:00:07:839 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 15:51:34:617 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:25:58:977 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 13:53:34:960 --- R$ 82.500,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 18:05:46:915 --- R$ 78.000,00 MICROSENS S/A

3 23/03/2020 02:14:07:495 --- R$ 82.500,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

4 24/03/2020 16:05:14:785 --- R$ 72.000,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 24/03/2020 16:06:23:432 --- R$ 49.350,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

6 24/03/2020 16:09:29:653 --- R$ 58.350,00 MICROSENS S/A

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:12:04:006  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:18:58:456  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:08:33:644  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   49.350,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 62]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 1.440.000,00 24/03/2020 16:07:12:942

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 2.277.900,00 20/03/2020 21:30:06:226

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.624.875,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:45:06:627 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.

24/03/2020 15:45:06:627 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.

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:45:06:627 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 15:58:06:627 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 15:58:06:627 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:00:06:627 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:00:06:627 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.624.875,00.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 32
segundos.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:05:38:627 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.624.875,00.

24/03/2020 16:10:38:627 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:10:38:627 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:10:38:627 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$1.440.000,00.

24/03/2020 16:10:38:627 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:12:34:302 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:12:49:864 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:00:16:214 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 15:50:38:439 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:26:54:210 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 13:53:34:960 --- R$ 1.624.875,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 21:30:06:226 --- R$ 2.277.900,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:07:12:942 --- R$ 1.440.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:12:49:864  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:19:59:090  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:09:11:845  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   1.440.000,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 63]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 67.922,04 30/03/2020 16:13:44:875

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 92.900,00 24/03/2020 16:13:17:411

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 100.000,00 24/03/2020 16:05:51:180

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 175.941,00 20/03/2020 18:15:10:776

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA A melhor proposta foi de R$129.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:49:43:979 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.

24/03/2020 15:49:43:979 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.

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:49:43:979 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:02:43:979 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:02:43:979 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:04:43:979 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:04:43:979 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$111.000,00.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 37
segundos.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:12:20:979 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:17:20:979 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:17:20:979 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:17:20:979 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$67.923,50.

24/03/2020 16:17:20:979 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:18:34:097 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:18:38:837 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:50:23:159 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:12:38:213 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:48:04:867 --- R$ 339.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:15:10:776 --- R$ 175.941,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:46:09:012 --- R$ 129.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 10:35:57:217 --- R$ 176.845,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 24/03/2020 15:51:21:720 --- R$ 125.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 24/03/2020 15:59:00:979 --- R$ 112.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 15:59:46:909 --- R$ 111.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 24/03/2020 16:05:51:180 --- R$ 100.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 24/03/2020 16:11:01:353 --- R$ 109.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

10 24/03/2020 16:12:01:565 --- R$ 101.110,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 24/03/2020 16:13:17:411 --- R$ 92.900,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

12 24/03/2020 16:14:08:458 --- R$ 67.923,50 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:18:38:837  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:07:48:977  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:09:46:562  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   67.922,04

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 64]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 66.999,96 27/03/2020 16:14:58:691

2 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Classificado R$ 67.923,50 24/03/2020 16:14:41:733

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 100.000,00 24/03/2020 16:11:15:937

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 129.950,00 20/03/2020 18:15:10:776

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA A melhor proposta foi de R$129.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:55:16:314 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.

24/03/2020 15:55:16:314 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.

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:16:314 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:08:16:314 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:08:16:314 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:10:16:314 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:10:16:314 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$112.000,00.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 47
segundos.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:13:03:314 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:18:03:314 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:18:03:314 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:18:03:314 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$67.000,00.

24/03/2020 16:18:03:314 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:19:38:452 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:19:45:149 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:10:57:393 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:49:56:835 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:15:14:155 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:48:04:867 --- R$ 339.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:15:10:776 --- R$ 129.950,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:46:09:012 --- R$ 129.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 10:35:57:217 --- R$ 129.950,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 24/03/2020 15:55:44:327 --- R$ 126.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 24/03/2020 15:59:17:804 --- R$ 112.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:01:08:592 --- R$ 120.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 24/03/2020 16:11:15:937 --- R$ 100.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 24/03/2020 16:12:03:094 --- R$ 109.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

10 24/03/2020 16:12:24:870 --- R$ 108.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 24/03/2020 16:14:41:733 --- R$ 67.923,50 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

12 24/03/2020 16:17:46:842 --- R$ 67.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:19:45:149  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:11:59:896  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:10:05:289  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   66.999,96

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 65]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 64.499,27 30/03/2020 16:15:01:134

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 67.891,00 24/03/2020 16:19:46:667

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 100.000,00 24/03/2020 16:12:09:539

4 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 129.950,00 20/03/2020 18:15:10:776

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA A melhor proposta foi de R$129.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 15:55:38:408 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.

24/03/2020 15:55:38:408 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.

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 15:55:38:408 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:08:38:408 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:08:38:408 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:10:38:408 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:10:38:408 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$112.000,00.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 37
segundos.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:18:15:408 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:23:15:408 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:23:15:408 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:23:15:408 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$64.500,00.

24/03/2020 16:23:15:408 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:24:03:662 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 12 de 12 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:24:39:675 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:24:43:782 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:49:35:918 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:14:15:129 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:48:04:867 --- R$ 339.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:15:10:776 --- R$ 129.950,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:46:09:012 --- R$ 129.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 10:35:57:217 --- R$ 129.950,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 24/03/2020 15:56:38:832 --- R$ 127.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 24/03/2020 15:59:37:264 --- R$ 112.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:01:33:580 --- R$ 120.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

8 24/03/2020 16:12:09:539 --- R$ 100.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

9 24/03/2020 16:12:54:359 --- R$ 109.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

10 24/03/2020 16:15:05:088 --- R$ 108.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 24/03/2020 16:19:33:779 --- R$ 64.500,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

12 24/03/2020 16:19:46:667 --- R$ 67.891,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:24:43:782  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:08:59:400  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:10:22:806  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   64.499,27

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 66]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 63.998,68 30/03/2020 16:16:10:019

2 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Classificado R$ 67.850,00 24/03/2020 16:23:52:223

3 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 114.130,00 20/03/2020 18:16:25:530

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA A melhor proposta foi de R$114.130,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:02:44:382 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.

24/03/2020 16:02:44:382 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.

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:02:44:382 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:15:44:382 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:15:44:382 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:17:44:382 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:17:44:382 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$113.000,00.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 26
segundos.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:19:10:382 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$113.000,00.

24/03/2020 16:24:10:382 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:24:10:382 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:24:10:382 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$64.000,00.

24/03/2020 16:24:10:382 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:25:13:137 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:25:21:921 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 15:49:18:670 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:15:23:842 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:50:34:736 --- R$ 316.400,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:16:25:530 --- R$ 114.130,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 22/03/2020 10:36:54:809 --- R$ 114.243,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

4 24/03/2020 16:03:37:381 --- R$ 113.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 24/03/2020 16:16:58:694 --- R$ 118.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

6 24/03/2020 16:20:14:452 --- R$ 64.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:23:52:223 --- R$ 67.850,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:25:21:921  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:10:11:615  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:11:14:345  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   63.998,68

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 67]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME ME* Arrematante R$ 71.999,08 27/03/2020 16:16:11:619

2 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 90.000,00 24/03/2020 16:25:26:787

3 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 98.500,00 24/03/2020 16:28:43:020

4 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Classificado R$ 145.000,00 24/03/2020 16:10:24:869

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA A melhor proposta foi de R$101.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:06:02:508 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.

24/03/2020 16:06:02:508 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.

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:02:508 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:19:02:508 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:19:02:508 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:21:02:508 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:21:02:508 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 39
segundos.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA O fornecedor, PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:27:41:508 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$90.000,00.

24/03/2020 16:32:41:508 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:32:41:508 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:32:41:508 SISTEMA A menor proposta foi dada por PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME no valor de
R$72.000,00.

24/03/2020 16:32:41:508 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:33:10:686 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:33:15:600 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:11:08:872 PROSPERA COMERCIAL E
IMPORTADORA EIRELI - ME

Boa tarde! Documentos de Habilitacao e Proposta Comercial enviados ao e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br.
Por favor, acusar recebimento.

25/03/2020 15:49:02:715 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 16:16:22:523 PREGOEIRO PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:50:34:736 --- R$ 282.500,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:16:25:530 --- R$ 101.135,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:47:25:259 --- R$ 101.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 22/03/2020 10:36:54:809 --- R$ 101.135,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

5 24/03/2020 16:06:37:840 --- R$ 100.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

6 24/03/2020 16:10:24:869 --- R$ 145.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:25:26:787 --- R$ 90.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

8 24/03/2020 16:26:43:697 --- R$ 99.000,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

9 24/03/2020 16:27:01:341 --- R$ 95.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

10 24/03/2020 16:28:32:090 --- R$ 72.000,00 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

11 24/03/2020 16:28:43:020 --- R$ 98.500,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:33:15:600  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 16:13:43:844  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:11:33:689  -  Adjudicado

Fornecedor PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Contratado R$   71.999,08

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 68]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 1.085.625,00 24/03/2020 16:25:28:854

2 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Classificado R$ 1.802.430,00 20/03/2020 21:35:22:451

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.170.937,50, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:06:33:150 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.

24/03/2020 16:06:33:150 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.

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:06:33:150 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:19:33:150 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:19:33:150 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:21:33:150 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:21:33:150 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.170.937,50.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 02
segundos.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:24:35:150 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.170.937,50.

24/03/2020 16:29:35:150 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:29:35:150 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:29:35:150 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$1.085.625,00.

24/03/2020 16:29:35:150 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:31:31:725 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:31:33:612 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:00:28:892 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 15:48:42:062 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:27:50:363 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:48:49:723 --- R$ 1.170.937,50 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 21:35:22:451 --- R$ 1.802.430,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:25:28:854 --- R$ 1.085.625,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:31:33:612  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:21:10:962  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:11:50:194  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   1.085.625,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 69]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 135.225,00 24/03/2020 16:14:25:307

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA A melhor proposta foi de R$187.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:07:56:606 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.

24/03/2020 16:07:56:606 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.

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:07:56:606 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:09:14:284 PREGOEIRO Srs. Licitantes, ressalto que o valor está acima do orçado. Favor verificar a possibilidade de redução pois
não será aceita proposta com valor superior ao estimado.

24/03/2020 16:20:56:606 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:20:56:606 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:22:56:606 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:22:56:606 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$135.225,00.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 42
segundos.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:32:38:606 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$135.225,00.

24/03/2020 16:37:38:606 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:37:38:606 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:37:38:606 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:37:38:606 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$135.225,00.

24/03/2020 16:37:38:606 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:38:20:340 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:39:04:333 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:00:36:106 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 15:48:00:071 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:28:34:682 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:48:49:723 --- R$ 187.500,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 24/03/2020 16:14:25:307 --- R$ 135.225,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:39:04:333  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:22:07:167  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:12:20:931  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   135.225,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 70]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 106.200,00 24/03/2020 16:15:25:158

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA A melhor proposta foi de R$150.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:13:12:537 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.

24/03/2020 16:13:12:537 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.

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:13:12:537 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:14:22:473 PREGOEIRO Srs. Licitantes, ressalto que o valor está acima do orçado. Favor verificar a possibilidade de redução pois
não será aceita proposta com valor superior ao estimado.

24/03/2020 16:26:12:537 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:26:12:537 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:28:12:537 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:28:12:537 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$106.200,00.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 02
segundos.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:30:14:537 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$106.200,00.

24/03/2020 16:35:14:537 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:35:14:537 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:35:14:537 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:35:14:537 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$106.200,00.

24/03/2020 16:35:14:537 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:35:44:895 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:35:47:583 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

24/03/2020 18:00:43:777 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 15:47:29:795 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:29:26:457 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:48:49:723 --- R$ 150.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 24/03/2020 16:15:25:158 --- R$ 106.200,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:35:47:583  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:23:27:627  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:12:38:851  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   106.200,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 71]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 344.980,00 02/04/2020 15:50:08:858

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 470.000,00 20/03/2020 10:51:25:077

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA A melhor proposta foi de R$368.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:14:36:353 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.

24/03/2020 16:14:36:353 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.

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:36:353 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:27:36:353 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:27:36:353 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:29:36:353 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:29:36:353 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$368.000,00.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 15
segundos.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:37:51:353 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$368.000,00.

24/03/2020 16:42:51:353 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:42:51:353 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:42:51:353 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$345.000,00.

24/03/2020 16:42:51:353 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:43:40:726 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:44:06:589 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:52:59:720 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:32:20:463 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:51:25:077 --- R$ 470.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:44:20:134 --- R$ 368.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:38:39:324 --- R$ 345.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:44:06:589  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:22:36:469  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:13:12:667  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   344.980,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 72]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 344.980,00 02/04/2020 15:50:58:322

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 470.000,00 20/03/2020 10:51:25:077

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA A melhor proposta foi de R$361.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:14:58:142 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.

24/03/2020 16:14:58:142 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.

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:14:58:142 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:27:58:142 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:27:58:142 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:29:58:142 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:29:58:142 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$361.000,00.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 51
segundos.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:38:49:142 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$361.000,00.

24/03/2020 16:43:49:142 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:43:49:142 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:43:49:142 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$345.000,00.

24/03/2020 16:43:49:142 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:46:57:548 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:49:48:386 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:53:16:653 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:33:18:453 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:51:25:077 --- R$ 470.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:44:20:134 --- R$ 361.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:39:40:670 --- R$ 345.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:49:48:386  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:23:38:940  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:13:29:185  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   344.980,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 73]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 344.980,00 02/04/2020 15:51:51:092

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 470.000,00 20/03/2020 10:51:25:077

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA A melhor proposta foi de R$361.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:20:25:742 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.

24/03/2020 16:20:25:742 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.

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:20:25:742 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:33:25:742 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:33:25:742 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:35:25:742 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:35:25:742 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$361.000,00.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 52
segundos.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:39:17:742 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$361.000,00.

24/03/2020 16:44:17:742 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:44:17:742 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:44:17:742 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$345.000,00.

24/03/2020 16:44:17:742 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:46:19:371 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:46:21:938 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:53:43:422 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:33:28:592 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:51:25:077 --- R$ 470.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:44:20:134 --- R$ 361.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:40:14:068 --- R$ 345.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:46:21:938  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:24:41:173  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:13:45:182  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   344.980,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 74]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 119.944,00 02/04/2020 15:52:33:324

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 188.000,00 20/03/2020 10:51:25:077

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA A melhor proposta foi de R$132.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:21:18:382 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.

24/03/2020 16:21:18:382 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.

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:21:18:382 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:34:18:382 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:34:18:382 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:36:18:382 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:36:18:382 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$132.000,00.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 11
segundos.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:42:29:382 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$132.000,00.

24/03/2020 16:47:29:382 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:47:29:382 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:47:29:382 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$120.000,00.

24/03/2020 16:47:29:382 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:48:29:629 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:49:10:919 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:54:03:067 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:34:29:485 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:51:25:077 --- R$ 188.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:44:20:134 --- R$ 132.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:43:25:566 --- R$ 120.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:49:10:919  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:25:36:936  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:14:02:287  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   119.944,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 75]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 159.895,00 02/04/2020 15:53:26:243

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 226.000,00 20/03/2020 10:51:25:077

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA A melhor proposta foi de R$177.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:25:39:235 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.

24/03/2020 16:25:39:235 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.

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:39:235 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:38:39:235 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:38:39:235 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:40:39:235 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:40:39:235 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 43
segundos.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:48:22:235 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:53:22:235 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:53:22:235 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:53:22:235 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$160.000,00.

24/03/2020 16:53:22:235 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:58:19:936 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:58:34:620 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:54:22:004 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:35:29:746 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:51:25:077 --- R$ 226.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:44:20:134 --- R$ 177.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:49:09:683 --- R$ 160.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:58:34:620  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:26:46:782  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:14:18:155  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   159.895,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 76]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 159.895,00 02/04/2020 15:54:06:413

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 226.000,00 20/03/2020 10:53:04:551

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA A melhor proposta foi de R$177.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:25:59:508 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.

24/03/2020 16:25:59:508 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.

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:25:59:508 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:38:59:508 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:38:59:508 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:40:59:508 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:40:59:508 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 37
segundos.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:48:36:508 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:53:36:508 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:53:36:508 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:53:36:508 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$160.000,00.

24/03/2020 16:53:36:508 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:54:38:453 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:54:41:962 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:54:46:917 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:39:26:965 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:53:04:551 --- R$ 226.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:57:19:007 --- R$ 177.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:49:38:349 --- R$ 160.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:54:41:962  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:27:45:715  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:14:40:870  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   159.895,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 77]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 159.895,00 02/04/2020 15:54:54:350

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 226.000,00 20/03/2020 10:53:04:551

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA A melhor proposta foi de R$177.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:31:51:458 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.

24/03/2020 16:31:51:458 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.

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:31:51:458 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:44:51:458 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:44:51:458 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:46:51:458 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:46:51:458 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 34
segundos.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:50:25:458 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$177.000,00.

24/03/2020 16:55:25:458 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:55:25:458 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:55:25:458 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$160.000,00.

24/03/2020 16:55:25:458 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 16:57:36:961 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 16:57:40:099 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:55:27:388 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

25/03/2020 15:55:59:606 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

31/03/2020 14:36:32:306 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

31/03/2020 14:38:01:747 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:53:04:551 --- R$ 226.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:57:19:007 --- R$ 177.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:50:59:497 --- R$ 160.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 16:57:40:099  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:28:46:686  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:14:57:680  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   159.895,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 78]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

EPP* Arrematante R$ 89.948,00 02/04/2020 15:55:31:986

2 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Classificado R$ 169.500,00 20/03/2020 10:53:04:551

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA A melhor proposta foi de R$100.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:34:12:475 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.

24/03/2020 16:34:12:475 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.

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:34:12:475 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:47:12:475 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:47:12:475 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:49:12:475 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:49:12:475 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 21
segundos.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA O fornecedor, SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, está convocado
para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:53:33:475 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$100.000,00.

24/03/2020 16:58:33:475 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 16:58:33:475 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 16:58:33:475 SISTEMA A menor proposta foi dada por SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS no
valor de R$90.000,00.

24/03/2020 16:58:33:475 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 17:00:11:660 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 17:00:14:019 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 15:56:18:564 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

31/03/2020 14:39:49:248 PREGOEIRO SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS declarada vencedora abre-se o
prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 10:53:04:551 --- R$ 169.500,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 17:57:19:007 --- R$ 100.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

3 24/03/2020 16:54:23:738 --- R$ 90.000,00 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:00:14:019  -  Arrematado

Data/Hora 31/03/2020 14:29:47:456  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:15:17:276  -  Adjudicado

Fornecedor SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

Contratado R$   89.948,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 79]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 2.349.900,00 30/03/2020 16:20:58:833

2 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 2.632.800,00 24/03/2020 16:58:10:320

3 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 3.243.750,00 20/03/2020 18:17:07:608

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA A melhor proposta foi de R$3.243.750,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:36:02:605 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.

24/03/2020 16:36:02:605 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.

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:36:02:605 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:49:02:605 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:49:02:605 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:51:02:605 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:51:02:605 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$3.243.750,00.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 20
segundos.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA O fornecedor, VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:57:22:605 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$2.875.000,00.

24/03/2020 17:02:22:605 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 17:02:22:605 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 17:02:22:605 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$2.349.950,00.

24/03/2020 17:02:22:605 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 17:02:54:945 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 17:03:01:210 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:01:04:551 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:20:03:220 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:52:54:156 --- R$ 7.500.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:17:07:608 --- R$ 3.243.750,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 23/03/2020 02:15:32:760 --- R$ 3.243.750,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

4 24/03/2020 16:39:54:994 --- R$ 3.500.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

5 24/03/2020 16:51:08:727 --- R$ 2.900.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

6 24/03/2020 16:56:49:970 --- R$ 2.875.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:58:10:320 --- R$ 2.632.800,00 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

8 24/03/2020 17:02:01:277 --- R$ 2.349.950,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:03:01:210  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:18:11:321  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:15:42:374  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   2.349.900,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 80]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OE* Arrematante R$ 575.025,00 30/03/2020 16:21:54:609

2 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. OE* Classificado R$ 580.000,00 24/03/2020 16:56:37:005

3 A V SUPRIMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 650.000,00 24/03/2020 16:57:21:555

4 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME ME* Classificado R$ 748.743,75 23/03/2020 02:15:32:760

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA A melhor proposta foi de R$748.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:39:21:431 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.

24/03/2020 16:39:21:431 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.

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:39:21:431 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:52:21:431 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:52:21:431 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 16:54:21:431 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 16:54:21:431 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$748.000,00.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 58
segundos.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA O fornecedor, PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA O fornecedor, A V SUPRIMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA O fornecedor, INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 16:55:19:431 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$673.200,00.

24/03/2020 17:00:19:431 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 17:00:19:431 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 17:00:19:431 SISTEMA A menor proposta foi dada por PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA no valor
de R$575.039,53.

24/03/2020 17:00:19:431 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 17:00:54:104 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 17:00:59:031 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

25/03/2020 16:00:45:086 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

30/03/2020 16:21:17:098 PREGOEIRO PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA declarada vencedora abre-se o prazo de
24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 16:52:54:156 --- R$ 1.125.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2 20/03/2020 18:17:07:608 --- R$ 748.125,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

3 21/03/2020 12:48:31:353 --- R$ 748.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

4 23/03/2020 02:15:32:760 --- R$ 748.743,75 VITORIA CARTUCHOS LTDA - ME

5 24/03/2020 16:41:00:716 --- R$ 820.000,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

6 24/03/2020 16:54:56:248 --- R$ 673.200,00 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

7 24/03/2020 16:56:10:907 --- R$ 575.039,53 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

8 24/03/2020 16:56:37:005 --- R$ 580.000,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.

9 24/03/2020 16:57:21:555 --- R$ 650.000,00 A V SUPRIMENTOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:00:59:031  -  Arrematado

Data/Hora 30/03/2020 16:19:24:159  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:16:01:230  -  Adjudicado

Fornecedor PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Contratado R$   575.025,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 807163] e Lote [nº 81]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS OE* Arrematante R$ 337.485,00 24/03/2020 17:04:36:058

2 MICROSENS S/A OE* Classificado R$ 396.000,00 24/03/2020 17:04:36:210

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA Começou a disputa do lote.

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA A melhor proposta foi de R$426.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

24/03/2020 16:45:24:460 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.

24/03/2020 16:45:24:460 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.

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00 -
quando este não for o melhor da sala.

24/03/2020 16:45:24:460 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

24/03/2020 16:58:24:460 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

24/03/2020 16:58:24:460 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

24/03/2020 17:00:24:460 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática
e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.

24/03/2020 17:00:24:460 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$426.000,00.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 53
segundos.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA O fornecedor, REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA O fornecedor, MICROSENS S/A, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

24/03/2020 17:03:17:460 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$426.000,00.

24/03/2020 17:08:17:460 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

24/03/2020 17:08:17:460 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

24/03/2020 17:08:17:460 SISTEMA A menor proposta foi dada por REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS no
valor de R$337.485,00.

24/03/2020 17:08:17:460 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

24/03/2020 17:08:47:379 PREGOEIRO Terminada a fase de lances solicito o envio da proposta atualizada e de toda a documentação via e-mail
para análise.

24/03/2020 17:09:15:221 PREGOEIRO Agradeço a participação de todos. Tenham um otimo fim de tarde!

24/03/2020 17:09:18:883 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

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

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659



Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

24/03/2020 18:01:58:408 REPREMIG REPRESENTACAO
E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

Boa tarde Sra. Pregoeira. Encaminhamos a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação para o
e-mail: eguimaraes@tjgo.jus.br. Att Repremig.

25/03/2020 16:01:52:211 PREGOEIRO Proposta e documentos recebidos.

27/03/2020 17:30:40:713 PREGOEIRO REPREMIG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MINAS GERAIS declarada vencedora abre-se o prazo
de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/03/2020 13:58:54:051 --- R$ 426.000,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

2 20/03/2020 18:07:17:749 --- R$ 426.000,00 MICROSENS S/A

3 24/03/2020 17:04:36:058 --- R$ 337.485,00 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

4 24/03/2020 17:04:36:210 --- R$ 396.000,00 MICROSENS S/A

Histórico da análise das propostas e lances 

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 24/03/2020 17:09:18:883  -  Arrematado

Data/Hora 27/03/2020 17:24:55:995  -  Declarado vencedor

Data/Hora 02/04/2020 17:16:28:364  -  Adjudicado

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS

Contratado R$   337.485,00

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
Nº Processo PROAD: 201909000189659
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