
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: 201910000193163)

 

     às 15:04:02 horas do dia 04/12/2020 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:

201910000193163 - 2020/023/2020 que tem por objeto Aquisição, sob regime de demanda,

de cortinas, com prestação de serviços de instalação, com fornecimento de toda a mão de

obra, materiais e peças necessários à

perfeita execução dos serviços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

Lote (2) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

Lote (3) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 5.000.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 2.145.000,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.155.000,00

03/12/2020 17:15:47:267 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 2.155.500,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 900.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 5.250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 2.000.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 974.000,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 970.000,00

03/12/2020 17:15:47:267 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 975.000,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 4.500.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 2.625.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (4) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência.

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

 

Lote (1) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

Lote (2) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

Lote (3) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 2.000.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 718.000,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 715.000,00

03/12/2020 17:15:47:267 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 718.500,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 3.000.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 1.750.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 2.000.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 324.000,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 320.000,00

03/12/2020 17:15:47:267 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 325.000,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 1.500.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 875.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 900.000,00

04/12/2020 15:16:09:544 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 2.000.000,00

04/12/2020 15:14:50:270 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 2.144.990,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 2.145.000,00

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 5.000.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 5.250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2020 15:30:46:809 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 940.000,00

04/12/2020 15:31:04:386 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 949.800,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 970.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 974.000,00

03/12/2020 15:10:12:664 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 2.000.000,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 4.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2020 15:37:08:462 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 650.000,00
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Lote (4) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 04/12/2020, às 15:36:53 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/12/2020,

às 16:46:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 16:46:32 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: ALEXANDRE

CUNHA DE SOUZA - EPP. No dia 07/12/2020, às 17:04:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2020, às 17:04:47 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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 os

documentos de habilitação estão em conformidade com o edital e seus anexos. No dia

16/12/2020, às 14:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

04/12/2020 15:37:26:753 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 659.900,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 715.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 718.000,00

04/12/2020 15:18:16:360 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 1.700.000,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 3.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2020 15:36:33:747 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA  R$ 317.000,00

03/12/2020 08:45:04:902 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 320.000,00

03/12/2020 21:12:21:127 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME  R$ 324.000,00

04/12/2020 15:21:49:376 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE
DECORACOES  R$ 870.000,00

03/12/2020 22:38:21:054 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI  R$ 875.000,00

03/12/2020 10:21:08:878 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP  R$ 1.500.000,00
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    No dia 16/12/2020, às 14:28:38 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: BRAGAL

COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 16/12/2020, às 14:42:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:42:14 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PERSI ANIL

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 17/12/2020, às 14:49:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2020, às 14:49:23 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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

12/01/2021, às 16:12:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:12:12 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: Adjudicado à empresa NEIDE CARDOSO tendo em vista que as amostras foram

avaliadas e aprovadas pela Divisão de Arquitetura, conforme parecer técnico constante dos

autos do processo.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:12:12 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

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

empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME com o valor R$ 2.145.000,00.

 

    No dia 04/12/2020, às 15:39:32 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 07/12/2020,

às 17:06:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2020, às 17:06:23 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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 os

documentos de habilitação estão em conformidade com o edital e seus anexos. No dia

16/12/2020, às 14:28:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:28:52 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de
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cortinas rolô. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: BRAGAL

COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 17/12/2020, às 14:49:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2020, às 14:49:51 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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

12/01/2021, às 16:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:20:45 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PREZARE

IND. E AMBIENTES EIRELI. No dia 12/01/2021, às 16:27:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:27:22 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PERSI ANIL

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/01/2021, às 15:21:55 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:21:55 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação analisadas e aceitas. No dia 14/01/2021,

às 16:10:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2021, às 16:10:29 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: Adjudicado à empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA tendo em vista que a

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

edital e seus anexos e que a amostra, por se tratar do mesmo objeto, foi aprovada para o

lote 4 (reserva de cota).

 

    No dia 14/01/2021, às 16:10:29 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

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

empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME com o valor R$ 972.000,00.

 

    No dia 04/12/2020, às 15:44:08 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de
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cortinas rolô. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 07/12/2020,

às 18:06:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2020, às 18:06:41 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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

16/12/2020, às 14:29:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:29:02 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: BRAGAL

COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 17/12/2020, às 14:50:13 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2020, às 14:50:13 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô. -  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

12/01/2021, às 16:21:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:21:15 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PREZARE

IND. E AMBIENTES EIRELI. No dia 12/01/2021, às 16:28:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:28:19 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

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

seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PERSI ANIL

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/01/2021, às 15:20:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/01/2021, às 15:20:00 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

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

alteração foi o seguinte: Proposta e documentação analisadas e aceitas. No dia 14/01/2021,

às 16:11:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2021, às 16:11:08 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de
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cortinas rolô. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicado à empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA tendo em vista que a

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

edital e seus anexos e que a amostra, por se tratar do mesmo objeto, foi aprovada para o

lote 1 (cota principal).

 

    No dia 14/01/2021, às 16:11:08 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

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

empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME com o valor R$ 715.000,00.

 

    No dia 04/12/2020, às 15:39:50 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 07/12/2020, às 18:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2020, às 18:07:24 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  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

16/12/2020, às 14:29:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:29:11 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA. No dia 16/12/2020, às 14:42:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:42:25 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o fornecedor:

PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 17/12/2020, às 14:50:33 horas,

a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/12/2020, às 14:50:33 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  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

12/01/2021, às 16:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/01/2021, às 16:19:07 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado à empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME tendo

em vista que as amostras foram avaliadas e aprovadas pela Divisão de Arquitetura,

conforme parecer técnico constante dos autos.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:19:07 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

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

licitação á empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME com o valor R$ 324.000,00.

 

    No dia 04/12/2020, às 16:46:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP, no lote (1) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada a pedido sob a alegação de erro no momento de preencher a proposta.

 

    No dia 10/12/2020, às 17:19:22 horas, no lote (1) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô.. Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o

produto não atenderia. Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões

no prazo da lei sob pena de intempestividade. 

 

    No dia 10/12/2020, às 17:45:22 horas, no lote (2) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô.. Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o

produto não atenderia. Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões

no prazo da lei sob pena de intempestividade. 

 

    No dia 10/12/2020, às 17:45:41 horas, no lote (3) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô.. Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o
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produto não atenderia. Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões

no prazo da lei sob pena de intempestividade. 

 

    No dia 10/12/2020, às 17:46:07 horas, no lote (4) - Fornecimento com instalação de

cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência.. Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que

o produto não atenderia. Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas

razões no prazo da lei sob pena de intempestividade. 

 

    No dia 16/12/2020, às 14:28:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote (1) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

 

    No dia 16/12/2020, às 14:28:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote (2) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

 

    No dia 16/12/2020, às 14:29:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote (3) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

 

    No dia 16/12/2020, às 14:29:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, no lote (4) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por ter deixado de

enviar amostra para análise.

 

    No dia 16/12/2020, às 14:42:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(1) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do

cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

 

    No dia 16/12/2020, às 14:42:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote
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(4) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por deixar de

apresentar a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta no

sistema, descumprindo o item 31 do edital.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:20:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI, no lote (2) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada após a avaliação e REPROVAÇÃO das amostras pela Divisão de

Arquitetura, conforme parecer técnico constante dos autos.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:21:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI, no lote (3) -

Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada após a avaliação e REPROVAÇÃO das amostras pela Divisão de

Arquitetura, conforme parecer técnico constante dos autos.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:27:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(2) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do

cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

 

    No dia 12/01/2021, às 16:28:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote

(3) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do

cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

 

    Diante do registro de intenção  do representante FABIANA ALVES DA FONSECA da

empresa PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI no lote (1) - Fornecimento com instalação

de cortinas rolô.,  do representante FABIANA ALVES DA FONSECA da empresa PREZARE

IND. E AMBIENTES EIRELI no lote (2) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.,  do

representante FABIANA ALVES DA FONSECA da empresa PREZARE IND. E AMBIENTES

EIRELI no lote (3) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô.,  do representante

FABIANA ALVES DA FONSECA da empresa PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI no lote

(4) - Fornecimento com instalação de cortinas rolô,

conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do

Termo de Referência.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para
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apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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:
11.050.849/0001-96 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

32.324.669/0001-25 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

03.225.149/0001-67 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

11.440.115/0001-13 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

29.637.677/0001-17 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

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

Licitação [nº 846505]  

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, sob regime de demanda, de cortinas, com prestação de serviços de instalação, com fornecimento de toda a mão de obra,
materiais e peças necessários à perfeita execução dos serviços.

Edital 023/2020 Processo 201910000193163

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 23/11/2020

Início acolhimento de propostas 03/12/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 04/12/2020-08:00

Abertura das propostas 04/12/2020-08:00 Data e a hora da disputa 04/12/2020-15:00

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 Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

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 12/01/2021-16:12:12:495

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$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  2.155.500,00

CNPJ 03.225.149/0001-67

Fornecedor vencedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Telefone (35) 998033674

Nome contato NEIDE CARDOSO

Arrematado R$ 2.145.000,00

Opções

Resumo do lote Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

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 14/01/2021-16:10:29:016

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
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ocultar demais lotes

LOTE [nº 3]

Lote [nº 4]

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$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  975.000,00

CNPJ 03.225.149/0001-67

Fornecedor vencedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Telefone (35) 998033674

Nome contato NEIDE CARDOSO

Arrematado R$  974.000,00 Contratado R$  972.000,00

Opções

Resumo do lote Fornecimento com instalação de cortinas rolô.

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 14/01/2021-16:11:08:735

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$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  718.500,00

CNPJ 03.225.149/0001-67

Fornecedor vencedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Telefone (35) 998033674

Nome contato NEIDE CARDOSO

Arrematado R$  718.000,00 Contratado R$  715.000,00

Opções

Resumo do lote Fornecimento com instalação de cortinas rolô, conforme especificado no item 3.2./Lote 2 do Termo de Referência.

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 12/01/2021-16:19:07:489

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$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  325.000,00

CNPJ 03.225.149/0001-67

Fornecedor vencedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Telefone (35) 998033674

Nome contato NEIDE CARDOSO

Arrematado R$ 324.000,00
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 846505] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP EPP* Desclassificado R$ 900.000,00 03/12/2020 10:21:08:878

2 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP* Desclassificado R$ 2.000.000,00 04/12/2020 15:16:09:544

3 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 2.144.990,00 04/12/2020 15:14:50:270

4 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME ME* Arrematante R$ 2.145.000,00 03/12/2020 21:12:21:127

5 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES ME* Classificado R$ 5.000.000,00 03/12/2020 15:10:12:664

6 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI ME* Classificado R$ 5.250.000,00 03/12/2020 22:38:21:054

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA A melhor proposta foi de R$900.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/12/2020 15:04:02:444 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.

04/12/2020 15:04:02:444 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.

04/12/2020 15:04:02:444 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.

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:04:02:444 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

04/12/2020 15:17:02:444 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

04/12/2020 15:17:02:444 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.

04/12/2020 15:19:02:444 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.

04/12/2020 15:19:02:444 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$900.000,00.

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 51
segundos.

04/12/2020 15:24:53:444 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

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

04/12/2020 15:24:53:444 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

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

04/12/2020 15:24:53:444 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,

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA O fornecedor, ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA O fornecedor, BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA O fornecedor, PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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
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Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:24:53:444 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$900.000,00.

04/12/2020 15:29:53:444 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

04/12/2020 15:29:53:444 SISTEMA Como pelo menos um dos licitantes convocados para o envio do lance final e fechado, não exerceu o
direito de lance.

04/12/2020 15:29:53:444 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.

04/12/2020 15:29:53:444 SISTEMA O fornecedor, NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:29:53:444 SISTEMA O fornecedor, R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:29:53:444 SISTEMA O fornecedor, PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:34:53:444 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

04/12/2020 15:34:53:444 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.

04/12/2020 15:34:53:444 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/12/2020 15:34:53:444 SISTEMA A menor proposta foi dada por ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP no valor de R$900.000,00.

04/12/2020 15:34:53:444 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/12/2020 15:36:53:596 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/12/2020 15:55:01:430 PREGOEIRO Os documentos anexados no sistema serão analisados para fins de habilitação

04/12/2020 15:55:50:176 PREGOEIRO Tendo em vista o percentual de redução em relação ao valor estimado poderá ser exigida a comprovação
de viabilidade da proposta.

04/12/2020 15:57:31:207 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
- EPP

Boa tarde, Prezada Pregoeira, devido uma falha ao preencher a proposta referente ao lote 01, solicito a
desclassificação pois o valor é inexequível.

04/12/2020 16:48:08:499 PREGOEIRO Desclassificada, a pedido sob a alegação de erro no momento de preencher a proposta, a empresa
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA -EPP.

04/12/2020 16:51:02:056 PREGOEIRO Solicito à empresa BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA manifestar quanto ao interesse no lote e
enviar a proposta atualizada.

04/12/2020 16:51:46:698 PREGOEIRO Tendo em vista que os lotes 1 e 3 tratam -se do mesmo objeto e por ter sido arrematado pela mesma
empresa, os valores deverão estar ajustado para o menor ofertado conforme item 27 do edital.

07/12/2020 17:09:43:908 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA declarada vencedora o sistema abrirá um prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer.

07/12/2020 18:10:54:497 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

07/12/2020 18:11:26:803 PREGOEIRO o envio de amostra para análise técnica.

07/12/2020 19:22:42:102 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhor pregoeiro, podemos apresentar o recurso após a apresentação da amostra? Esse pregão se trata
de um tecido especial e gostaríamos de analisar a amostra e caso o tecido não esteja em conformidade
com o edital, entrarmos com o recurso.

08/12/2020 14:19:23:637 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

A Prezare pretende recorrer em relação à classificação e proposta da empresa BRAGAL especificamente
por infringir itens 55.3.1(CNPJ divergente), item 31 (proposta incompleta), bem como por não cumprir o
artigo 44 no que tange a prazos para Lote1.

10/12/2020 16:51:12:128 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, informamos o envio do recurso conforme item 70 deste edital.

10/12/2020 17:19:22:907 PREGOEIRO Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.
Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões no prazo da lei sob pena de
intempestividade.

10/12/2020 17:44:02:262 PREGOEIRO Recurso da empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA cancelado tendo em vista que não cabe
manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.

13/12/2020 23:02:18:449 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Ok. Por'em queremos ter acesso às amostras apresentadas, tendo em vista que se trata de um tecido
especial o qual queremos ter certeza de que a empresa não vai entregar um produto fora dos padrão que
foi pedido.

14/12/2020 10:20:50:463 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, identificamos, de forma incontestável, que os atestados de capacidade técnica
de BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA não estão de acordo com as regras do edital ferindo o item
55.3.1, ou seja, não comprovam aptidão da mesma.

14/12/2020 10:27:25:422 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Além disso, queremos, assim como a licitante NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, ter acesso a amostra,
conforme item 68.c deste edital. Qual será a data e horário em que serão realizadas a avaliação e
julgamento técnico das amostras?

15/12/2020 08:56:15:207 R&L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORACOES

A empresa declarada vencedora não cumpriu exigência edital: 55.3.1. Apresentação de, no mínimo, 01
(um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a aptidão da LICITANTE para...

15/12/2020 08:58:05:454 R&L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORACOES

atestados apresentados são de outra empresa, o CNPJ não pertence a declarada vencedora...

15/12/2020 09:01:48:039 R&L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORACOES

CNPJ da licitante: 32.324.669/0001-25 CNPJ dos atestados: CNPJ: 32.350.027/0001-09

15/12/2020 09:15:01:265 R&L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORACOES

Bom dia. As mensagens acima são destinadas a nossa empresa?

15/12/2020 15:00:22:147 PREGOEIRO Informo aos interessados que as amostras não serão encaminhadas para esta pregoeira e sim para a
Divisão de Arquitetura que tem a competência técnica para aprovar ou não. A solicitação foi feita em 07/12
e o prazo de 5 dias começou a correr...

15/12/2020 15:01:18:162 PREGOEIRO em 09/12 em virtude do feriado do Dia da Justiça (não houve expediente neste tribunal).

15/12/2020 15:02:07:247 PREGOEIRO As empresas interessadas no acesso à amostra deverão entrar em contato com a Divisão de Arquitetura.

15/12/2020 15:04:16:340 PREGOEIRO Quanto ao alegado em peça recursal interposta pela empresa PREZARE (CNPJ divergente) informo que o
recurso ainda não foi julgado e somente a alegação da Recorrente será levada em consideração para o
julgamento.
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Mostrando de 1 até 87 de 87 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

15/12/2020 15:06:19:297 PREGOEIRO Informo ainda que todos as dúvidas devem ser esclarecidas neste chat e que qualquer ato novo será
informado aqui quando ocorrer.

15/12/2020 17:08:06:647 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Boa tarde, poderia nos informar o telefone de contato da Divisão de Arquitetura? Não consta no edital o
número de contato deste setor.

16/12/2020 14:30:50:845 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA desclassificada por deixar de enviar amostra para análise.

16/12/2020 14:33:47:828 PREGOEIRO Em virtude da desclassificação da BRAGAL, informo que o recurso interposto pela PREZARE foi recebido,
porém não conhecido em função da perda do objeto.

16/12/2020 14:37:11:521 PREGOEIRO Solicito à PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME manifestar quanto ao interesse no lote e
quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada.

16/12/2020 14:43:55:405 PREGOEIRO PERSI ANIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI desclassificada por deixar de apresentar a documentação
de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

16/12/2020 14:45:17:716 PREGOEIRO Solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada.

16/12/2020 14:45:49:992 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada para fins de habilitação.

16/12/2020 16:23:28:792 PREGOEIRO Solicito à empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME o envio do contrato referente ao Atestado de
Capacidade Técnica emitido pela Eletrobras para atendimento do item 55.3.1, "b" do edital.

17/12/2020 06:44:45:983 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Sra. Pregoeira, este pregãose trata de um tecido especial cujo valor já se encontra muito abaixo dos
valores de mercado, devido a alta do dollar, sendo assim não podemos conceder descontos.

17/12/2020 06:46:03:074 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Tendo em vista que não conseguimos anexar no sistema por conta do tamanho do arquivo, o documento
solicitado foi enviado ao vosso e-mai.l

17/12/2020 14:48:15:548 PREGOEIRO Documento recebido por e-mail.

17/12/2020 14:55:31:219 PREGOEIRO Empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada da intenção de recorrer.

17/12/2020 14:59:25:444 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME o envio da amostra para
avaliação. Esclareço que a amostra deverá ser encaminhada para o local e no prazo determinados no
edital.

19/12/2020 10:28:39:340 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Bom dis Sra. Pregoeira. Informo que as amostras foram enviadas para o endereço informado no edital. O
envio foi feito na data de ontem (18/12) com previsão de entrega pelo Correios em 3 a 4 dias úteis.

19/12/2020 10:30:14:541 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

O código de rastreio junto ao Correios é o ON049450521BR. Ou então pelo link
https://www.melhorrastreio.com.br/rastreio/ON049450521BR

19/12/2020 10:31:37:815 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Pedimos a gentileza de nos informarem o e-mail e / ou telefone do setor de Arquitetura que são os
responsáveis pela análise para que possamos entrar em contato e enviar informações complementares da
amostra enviada. Atenciosamente, Neide Cardoso

22/12/2020 14:52:30:078 PREGOEIRO Conforme solicitado informo o telefone de contato (62) 3236-5650 e o email coordenadoriasos@tjgo.jus.br /
arquitetura.tj.go@gmail.com

08/01/2021 12:02:16:663 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilma Sra. Pregoeira, solicitamos a desclassificação de NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, por entregar
amostras após o prazo, ferindo item 68.a. O Link enviado pela Licitante prova tal fato:
https://www.melhorrastreio.com.br/rastreio/ON049450521BR

08/01/2021 19:56:29:671 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Não faz sentido algum a empresa concorrente pedir a nossa desclassificação com relação ao prazo haja
vista que o tribunal estava fechado para receber a amostra. O prazo editalício é de 5 dias úteis, porém
dentro do prazo o Tribunal entrou em recesso

08/01/2021 19:59:17:786 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Inclusive temos e-mails trocados entre nossa empresa e o Tribunal questionando essa situação, haja vista
que o Correios fez duas tentativas de entregas 3 dias CORRIDOS após o envio, e por isso enviamos um
e-mail ao Tribunal e fui informado do recesso

08/01/2021 20:01:03:835 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Sendo assim, não é correto afirmar que devemos ser desclassificados pelo simples fato que o Tribunal não
havia expediente para receberem nossas amostras. Enfim, temos e-mail trocados como provas!

08/01/2021 20:02:55:143 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Boa tarde Vesalius, não está havendo expediente no TJ-GO . Estamos de recesso até o dia 6/01. Apenas
plantão via celular. Provavelmente o correio vai tentar nova entrega e não vai ter ninguém para receber.

08/01/2021 20:03:24:547 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

A segurança que fica no anexo, não assume esta responsabilidade .As amostras têm prazo para serem
analisadas? pode esperar até o dia 07/01, qd volta o expediente? Att. Arq. Cristiana Monteiro

12/01/2021 16:10:29:864 PREGOEIRO Não há que se falar em desclassificação da empresa NEIDE CARDOSO, tendo em vista que as amostras
forma enviadas no prazo estabelecido e foram recebidas e analisadas pela Divisão de Arquitetura após o
término do recesso deste TJGO.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 03/12/2020 08:45:04:902 --- R$ 2.155.000,00 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

2 03/12/2020 10:21:08:878 --- R$ 900.000,00 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

3 03/12/2020 15:10:12:664 --- R$ 5.000.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

4 03/12/2020 17:15:47:267 --- R$ 2.155.500,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

5 03/12/2020 21:12:21:127 --- R$ 2.145.000,00 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

6 03/12/2020 22:38:21:054 --- R$ 5.250.000,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

7 04/12/2020 15:14:50:270 --- R$ 2.144.990,00 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

8 04/12/2020 15:16:09:544 --- R$ 2.000.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

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.
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Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Data/Hora 16/12/2020 14:42:14:356  -  Arrematado

Data/Hora 17/12/2020 14:49:23:256  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/01/2021 16:12:12:495  -  Adjudicado

Fornecedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Contratado R$   2.145.000,00

Data/Hora 04/12/2020-16:46:32

Fornecedor ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

Observação Desclassificada a pedido sob a alegação de erro no momento de preencher a proposta.

Data/Hora 16/12/2020-14:28:38

Fornecedor BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Observação Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

Data/Hora 16/12/2020-14:42:14

Fornecedor PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Observação Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do
edital.
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 846505] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP* Desclassificado R$ 940.000,00 04/12/2020 15:30:46:809

2 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI ME* Desclassificado R$ 949.800,00 04/12/2020 15:31:04:386

3 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 970.000,00 03/12/2020 08:45:04:902

4 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME ME* Arrematante R$ 972.000,00 13/01/2021 15:22:13:115

5 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES ME* Classificado R$ 2.000.000,00 03/12/2020 15:10:12:664

6 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP EPP* Classificado R$ 4.500.000,00 03/12/2020 10:21:08:878

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA A melhor proposta foi de R$970.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/12/2020 15:09:34:103 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.

04/12/2020 15:09:34:103 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.

04/12/2020 15:09:34:103 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.

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:09:34:103 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

04/12/2020 15:22:34:103 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

04/12/2020 15:22:34:103 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.

04/12/2020 15:24:34:103 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.

04/12/2020 15:24:34:103 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$960.000,00.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 58
segundos.

04/12/2020 15:30:32:103 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

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 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

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

04/12/2020 15:30:32:103 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,

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA O fornecedor, PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA O fornecedor, BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA O fornecedor, PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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
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Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA O fornecedor, NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:30:32:103 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$949.900,00.

04/12/2020 15:35:32:103 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

04/12/2020 15:35:32:103 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/12/2020 15:35:32:103 SISTEMA A menor proposta foi dada por BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA no valor de R$940.000,00.

04/12/2020 15:35:32:103 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/12/2020 15:39:26:457 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio da proposta atualizada para eguimaraes@tjgo.jus.br
no prazo de 120 minutos conforme item 44 do edital.

04/12/2020 15:39:32:512 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/12/2020 15:46:36:256 PREGOEIRO Solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA o envio da proposta atualizada para
eguimaraes@tjgo.jus.br no prazo de 120 minutos conforme item 44 do edital.

04/12/2020 15:47:42:649 PREGOEIRO Os documentos anexados no sistema serão analisados para fins de habilitação.

07/12/2020 13:38:00:566 BRAGAL COMERCIAL E
SERVICOS LTDA

Boa tarde, faremos o ajuste para o item 01 no mesmo preço do lote 03

07/12/2020 14:48:23:737 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Boa tarde, Sra Pregoeira poderia informar quando será reaberto a sessão ?

07/12/2020 14:56:29:276 PREGOEIRO Sr. representante da PREZARE a disputa foi encerrada no dia 04/12/20, conforme pode-se constar nas
mensagens do próprio sistema.

07/12/2020 14:56:52:334 PREGOEIRO "04/12/2020 15:39:32:512 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada"

07/12/2020 17:09:58:228 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA declarada vencedora o sistema abrirá um prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer

07/12/2020 18:12:32:204 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA o envio, no prazo
de 5 dias úteis, da amostra para análise técnica.

07/12/2020 19:22:57:902 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhor pregoeiro, podemos apresentar o recurso após a apresentação da amostra? Esse pregão se trata
de um tecido especial e gostaríamos de analisar a amostra e caso o tecido não esteja em conformidade
com o edital, entrarmos com o recurso.

08/12/2020 14:19:47:994 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

A Prezare pretende recorrer em relação à classificação e proposta da empresa BRAGAL especificamente
por infringir itens 55.3.1(CNPJ divergente), item 31 (proposta incompleta), bem como por não cumprir o
artigo 44 no que tange a prazos para Lote1.

10/12/2020 16:51:25:340 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, informamos o envio do recurso conforme item 70 deste edital.

10/12/2020 17:45:22:977 PREGOEIRO Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.
Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões no prazo da lei sob pena de
intempestividade.

10/12/2020 17:46:51:120 PREGOEIRO Recurso da empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA cancelado tendo em vista que não cabe
manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.

13/12/2020 23:02:30:545 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Ok. Por'em queremos ter acesso às amostras apresentadas, tendo em vista que se trata de um tecido
especial o qual queremos ter certeza de que a empresa não vai entregar um produto fora dos padrão que
foi pedido.

14/12/2020 10:21:04:166 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, identificamos, de forma incontestável, que os atestados de capacidade técnica
de BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA não estão de acordo com as regras do edital ferindo o item
55.3.1, ou seja, não comprovam aptidão da mesma.

14/12/2020 10:27:33:631 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Além disso, queremos, assim como a licitante NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, ter acesso a amostra,
conforme item 68.c deste edital. Qual será a data e horário em que serão realizadas a avaliação e
julgamento técnico das amostras?

15/12/2020 15:07:01:413 PREGOEIRO Informo aos interessados que as amostras não serão encaminhadas para esta pregoeira e sim para a
Divisão de Arquitetura que tem a competência técnica para aprovar ou não. A solicitação foi feita em 07/12
e o prazo de 5 dias começou a correr..

15/12/2020 15:07:25:482 PREGOEIRO em 09/12 em virtude do feriado do Dia da Justiça (não houve expediente neste tribunal).

15/12/2020 15:07:57:938 PREGOEIRO As empresas interessadas no acesso à amostra deverão entrar em contato com a Divisão de Arquitetura

15/12/2020 15:08:20:961 PREGOEIRO Quanto ao alegado em peça recursal interposta pela empresa PREZARE (CNPJ divergente) informo que o
recurso ainda não foi julgado e somente a alegação da Recorrente será levada em consideração para o
julgamento.

15/12/2020 15:08:55:172 PREGOEIRO Informo ainda que todos as dúvidas devem ser esclarecidas neste chat e que qualquer ato novo será
informado aqui quando ocorrer.

16/12/2020 14:31:04:560 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA desclassificada por deixar de enviar amostra para análise.

16/12/2020 14:33:57:698 PREGOEIRO Em virtude da desclassificação da BRAGAL, informo que o recurso interposto pela PREZARE foi recebido,
porém não conhecido em função da perda do objeto.

16/12/2020 14:38:41:827 PREGOEIRO Solicito à PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada.

16/12/2020 14:47:15:987 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada para fins de habilitação.

16/12/2020 15:50:32:960 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, manifestamos interesse quanto ao lote, realizaremos a redução do valor
ofertado e encaminharemos a proposta ajustada.

17/12/2020 14:56:26:333 PREGOEIRO Empresa PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada da intenção de recorrer.

17/12/2020 15:02:02:240 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à PREZARE IND AMBIENTES EIRELI o envio da amostra para
avaliação. Esclareço que a amostra deverá ser encaminhada para o local e no prazo determinados no
edital.

12/01/2021 16:24:33:911 PREGOEIRO Empresa PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI desclassificada tendo em vista que as amostras foram
REPROVADAS pela Divisão de Arquitetura.

12/01/2021 16:25:03:257 PREGOEIRO Solicito à PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME manifestar quanto ao interesse no lote e
quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada
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Mostrando de 1 até 68 de 68 registros

Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

12/01/2021 16:27:32:954 PREGOEIRO PERSI ANIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI desclassificada por deixar de apresentar a documentação
de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

12/01/2021 16:30:27:143 PREGOEIRO Solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada atentando para o item 27 do
edital.

12/01/2021 16:31:16:493 PREGOEIRO Caso uma mesma empresa seja a vencedora da cota reservada e da cota principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor dos valores ofertados.

12/01/2021 22:38:00:080 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhora pregoeira, informo que a proposta comercial atualizada foi enviada por e-mail. Conforme dito, os
valores foram ajustados, seguindo os valores dos lotes principais. Infelizmente é o máximo que
conseguimos.

12/01/2021 22:49:44:543 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Valor Unitário: R$ 129,60 Valor Total: R$ 972.000,00

13/01/2021 15:23:06:846 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação de interesse em interposição de recursos.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 03/12/2020 08:45:04:902 --- R$ 970.000,00 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

2 03/12/2020 10:21:08:878 --- R$ 4.500.000,00 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

3 03/12/2020 15:10:12:664 --- R$ 2.000.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

4 03/12/2020 17:15:47:267 --- R$ 975.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

5 03/12/2020 21:12:21:127 --- R$ 974.000,00 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

6 03/12/2020 22:38:21:054 --- R$ 2.625.000,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

7 04/12/2020 15:19:41:208 --- R$ 969.800,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

8 04/12/2020 15:19:53:522 --- R$ 965.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

9 04/12/2020 15:21:01:801 --- R$ 964.800,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

10 04/12/2020 15:22:28:397 --- R$ 960.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

11 04/12/2020 15:25:20:135 --- R$ 959.800,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

12 04/12/2020 15:28:10:530 --- R$ 959.700,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

13 04/12/2020 15:29:09:479 --- R$ 950.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

14 04/12/2020 15:30:04:640 --- R$ 949.900,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

15 04/12/2020 15:30:46:809 --- R$ 940.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

16 04/12/2020 15:31:04:386 --- R$ 949.800,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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 12/01/2021 16:27:22:317  -  Arrematado

Data/Hora 13/01/2021 15:21:55:224  -  Declarado vencedor

Data/Hora 14/01/2021 16:10:29:016  -  Adjudicado

Fornecedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Contratado R$   972.000,00

Data/Hora 12/01/2021-16:20:44

Fornecedor PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

Observação Desclassificada após a avaliação e REPROVAÇÃO das amostras pela Divisão de Arquitetura, conforme parecer técnico constante dos autos.

Data/Hora 16/12/2020-14:28:52

Fornecedor BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Observação Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.
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Data/Hora 12/01/2021-16:27:22

Fornecedor PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Observação Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do
edital.

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

4 of 4 14/01/2021 16:22

Nº Processo PROAD: 201910000193163

Assinado digitalmente por: ELMA GUIMARAES , SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A), em 14/01/2021 às 16:29.
Para validar este documento informe o código 373192069121 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 846505] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP* Desclassificado R$ 650.000,00 04/12/2020 15:37:08:462

2 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI ME* Desclassificado R$ 659.900,00 04/12/2020 15:37:26:753

3 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 715.000,00 03/12/2020 08:45:04:902

4 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME ME* Arrematante R$ 715.000,00 13/01/2021 15:20:22:186

5 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES ME* Classificado R$ 1.700.000,00 04/12/2020 15:18:16:360

6 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP EPP* Classificado R$ 3.000.000,00 03/12/2020 10:21:08:878

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA A melhor proposta foi de R$715.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/12/2020 15:16:57:113 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.

04/12/2020 15:16:57:113 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.

04/12/2020 15:16:57:113 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.

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:16:57:113 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

04/12/2020 15:29:57:113 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

04/12/2020 15:29:57:113 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.

04/12/2020 15:31:57:113 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.

04/12/2020 15:31:57:113 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$699.000,00.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 34
segundos.

04/12/2020 15:36:31:113 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

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 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

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

04/12/2020 15:36:31:113 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,

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA O fornecedor, BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA O fornecedor, PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA O fornecedor, PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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
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Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA O fornecedor, NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:36:31:113 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$690.000,00.

04/12/2020 15:41:31:113 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

04/12/2020 15:41:31:113 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/12/2020 15:41:31:113 SISTEMA A menor proposta foi dada por BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA no valor de R$650.000,00.

04/12/2020 15:41:31:113 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/12/2020 15:44:04:997 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio da proposta atualizada para eguimaraes@tjgo.jus.br
no prazo de 120 minutos conforme item 44 do edital.

04/12/2020 15:44:08:740 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/12/2020 15:48:59:210 PREGOEIRO Solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA o envio da proposta atualizada para
eguimaraes@tjgo.jus.br no prazo de 120 minutos conforme item 44 do edital.

04/12/2020 15:51:32:106 PREGOEIRO Os documentos anexados no sistema serão analisados para fins de habilitação.

07/12/2020 18:09:39:261 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA declarada vencedora o sistema abrirá um prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer

07/12/2020 18:12:45:169 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA o envio, no prazo
de 5 dias úteis, da amostra para análise técnica.

07/12/2020 19:23:13:514 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhor pregoeiro, podemos apresentar o recurso após a apresentação da amostra? Esse pregão se trata
de um tecido especial e gostaríamos de analisar a amostra e caso o tecido não esteja em conformidade
com o edital, entrarmos com o recurso.

08/12/2020 14:20:04:600 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

A Prezare pretende recorrer em relação à classificação e proposta da empresa BRAGAL especificamente
por infringir itens 55.3.1(CNPJ divergente), item 31 (proposta incompleta), bem como por não cumprir o
artigo 44 no que tange a prazos para Lote1.

10/12/2020 16:51:43:445 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, informamos o envio do recurso conforme item 70 deste edital.

10/12/2020 17:45:41:513 PREGOEIRO Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.
Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões no prazo da lei sob pena de
intempestividade.

10/12/2020 17:47:10:338 PREGOEIRO Recurso da empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA cancelado tendo em vista que não cabe
manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.

13/12/2020 23:02:47:942 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Ok. Por'em queremos ter acesso às amostras apresentadas, tendo em vista que se trata de um tecido
especial o qual queremos ter certeza de que a empresa não vai entregar um produto fora dos padrão que
foi pedido.

14/12/2020 10:21:12:802 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, identificamos, de forma incontestável, que os atestados de capacidade técnica
de BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA não estão de acordo com as regras do edital ferindo o item
55.3.1, ou seja, não comprovam aptidão da mesma.

14/12/2020 10:27:39:394 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Além disso, queremos, assim como a licitante NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, ter acesso a amostra,
conforme item 68.c deste edital. Qual será a data e horário em que serão realizadas a avaliação e
julgamento técnico das amostras?

15/12/2020 15:10:17:220 PREGOEIRO Informo aos interessados que as amostras não serão encaminhadas para esta pregoeira e sim para a
Divisão de Arquitetura que tem a competência técnica para aprovar ou não. A solicitação foi feita em 07/12
e o prazo de 5 dias começou a correr..

15/12/2020 15:11:57:637 PREGOEIRO em 09/12 em virtude do feriado do Dia da Justiça (08/12 não houve expediente neste tribunal). As
empresas interessadas na verificação da amostra deverão entrar em contato com a Divisão de Arquitetura.

15/12/2020 15:13:39:973 PREGOEIRO Quanto ao recurso informo que ainda não foi julgado.

15/12/2020 15:14:08:168 PREGOEIRO Informo ainda que todos as dúvidas devem ser esclarecidas neste chat e que qualquer ato novo será
informado aqui quando ocorrer

16/12/2020 14:31:14:582 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA desclassificada por deixar de enviar amostra para análise.

16/12/2020 14:34:07:063 PREGOEIRO Em virtude da desclassificação da BRAGAL, informo que o recurso interposto pela PREZARE foi recebido,
porém não conhecido em função da perda do objeto.

16/12/2020 14:48:13:710 PREGOEIRO Solicito à PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada

16/12/2020 14:48:47:665 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada para fins de habilitação

16/12/2020 15:51:19:070 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, manifestamos interesse quanto ao lote, realizaremos a redução do valor
ofertado e encaminharemos a proposta ajustada.

17/12/2020 14:56:39:082 PREGOEIRO Empresa PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada da intenção de recorrer.

17/12/2020 15:02:12:544 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à PREZARE IND AMBIENTES EIRELI o envio da amostra para
avaliação. Esclareço que a amostra deverá ser encaminhada para o local e no prazo determinados no
edital.

12/01/2021 16:25:32:381 PREGOEIRO Empresa PREZARE IND E AMBIENTES EIRELI desclassificada tendo em vista que as amostras foram
REPROVADAS pela Divisão de Arquitetura

12/01/2021 16:25:58:776 PREGOEIRO Solicito à PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME manifestar quanto ao interesse no lote e
quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada

12/01/2021 16:31:33:595 PREGOEIRO Solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada atentando para o item 27 do
edital

12/01/2021 16:32:07:087 PREGOEIRO Caso uma mesma empresa seja a vencedora da cota reservada e da cota principal, a contratação deverá
ocorrer pelo menor dos valores ofertados.

12/01/2021 22:38:49:777 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhora pregoeira, informo que a proposta comercial atualizada foi enviada por e-mail. Conforme dito, os
valores foram ajustados, seguindo os valores dos lotes principais. Infelizmente é o máximo que
conseguimos.

12/01/2021 22:50:22:093 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Valor Unitário: R$ 143,00 Valor Total: R$ 715.000,00
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Mostrando de 1 até 62 de 62 registros

Mostrando de 1 até 14 de 14 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/01/2021 15:23:17:998 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação de interesse em interposição de recursos.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 03/12/2020 08:45:04:902 --- R$ 715.000,00 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

2 03/12/2020 10:21:08:878 --- R$ 3.000.000,00 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

3 03/12/2020 15:10:12:664 --- R$ 2.000.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

4 03/12/2020 17:15:47:267 --- R$ 718.500,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

5 03/12/2020 21:12:21:127 --- R$ 718.000,00 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

6 03/12/2020 22:38:21:054 --- R$ 1.750.000,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

7 04/12/2020 15:18:16:360 --- R$ 1.700.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

8 04/12/2020 15:18:34:478 --- R$ 700.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

9 04/12/2020 15:29:43:364 --- R$ 699.900,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

10 04/12/2020 15:30:12:937 --- R$ 699.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

11 04/12/2020 15:35:15:905 --- R$ 698.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

12 04/12/2020 15:36:14:195 --- R$ 690.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

13 04/12/2020 15:37:08:462 --- R$ 650.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

14 04/12/2020 15:37:26:753 --- R$ 659.900,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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 12/01/2021 16:28:19:852  -  Arrematado

Data/Hora 13/01/2021 15:20:00:513  -  Declarado vencedor

Data/Hora 14/01/2021 16:11:08:735  -  Adjudicado

Fornecedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Contratado R$   715.000,00

Data/Hora 12/01/2021-16:21:14

Fornecedor PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

Observação Desclassificada após a avaliação e REPROVAÇÃO das amostras pela Divisão de Arquitetura, conforme parecer técnico constante dos autos.

Data/Hora 16/12/2020-14:29:02

Fornecedor BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Observação Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

Data/Hora 12/01/2021-16:28:19

Fornecedor PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Observação Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do
edital.
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 846505] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP* Desclassificado R$ 317.000,00 04/12/2020 15:36:33:747

2 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 320.000,00 03/12/2020 08:45:04:902

3 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME ME* Arrematante R$ 324.000,00 03/12/2020 21:12:21:127

4 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES ME* Classificado R$ 870.000,00 04/12/2020 15:21:49:376

5 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI ME* Classificado R$ 875.000,00 03/12/2020 22:38:21:054

6 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP EPP* Classificado R$ 1.500.000,00 03/12/2020 10:21:08:878

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA A melhor proposta foi de R$320.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/12/2020 15:18:48:527 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.

04/12/2020 15:18:48:527 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.

04/12/2020 15:18:48:527 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.

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$100,00
- quando este não for o melhor da sala.

04/12/2020 15:18:48:527 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

04/12/2020 15:31:48:527 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

04/12/2020 15:31:48:527 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.

04/12/2020 15:33:48:527 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.

04/12/2020 15:33:48:527 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$318.000,00.

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 04
segundos.

04/12/2020 15:33:52:527 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

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

04/12/2020 15:33:52:527 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

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

04/12/2020 15:33:52:527 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,

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA O fornecedor, BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA O fornecedor, PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA O fornecedor, NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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
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Mostrando de 1 até 59 de 59 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/12/2020 15:33:52:527 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$318.000,00.

04/12/2020 15:38:52:527 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

04/12/2020 15:38:52:527 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

04/12/2020 15:38:52:527 SISTEMA A menor proposta foi dada por BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA no valor de R$317.000,00.

04/12/2020 15:38:52:527 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

04/12/2020 15:39:44:844 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio da proposta atualizada para eguimaraes@tjgo.jus.br
no prazo de 120 minutos conforme item 44 do edital.

04/12/2020 15:39:50:380 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

04/12/2020 15:54:12:199 PREGOEIRO Tendo em vista que os lotes 2 e 4 tratam -se do mesmo objeto e por ter sido arrematado pela mesma
empresa, os valores deverão estar ajustado para o menor ofertado conforme item 27 do edital.

04/12/2020 15:54:34:400 PREGOEIRO Os documentos anexados no sistema serão analisados para fins de habilitação

07/12/2020 18:09:49:762 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA declarada vencedora o sistema abrirá um prazo de 24h para
manifestação motivada de intenção de recorrer

07/12/2020 18:12:53:574 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA o envio, no prazo
de 5 dias úteis, da amostra para análise técnica.

07/12/2020 19:23:31:636 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Senhor pregoeiro, podemos apresentar o recurso após a apresentação da amostra? Esse pregão se trata
de um tecido especial e gostaríamos de analisar a amostra e caso o tecido não esteja em conformidade
com o edital, entrarmos com o recurso.

08/12/2020 14:20:18:539 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

A Prezare pretende recorrer em relação à classificação e proposta da empresa BRAGAL especificamente
por infringir itens 55.3.1(CNPJ divergente), item 31 (proposta incompleta), bem como por não cumprir o
artigo 44 no que tange a prazos para Lote1.

10/12/2020 16:51:56:488 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, informamos o envio do recurso conforme item 70 deste edital.

10/12/2020 17:46:07:137 PREGOEIRO Não cabe manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.
Manifestada a intenção a empresa deverá apresentar as suas razões no prazo da lei sob pena de
intempestividade.

10/12/2020 17:47:27:002 PREGOEIRO Recurso da empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA cancelado tendo em vista que não cabe
manifestação de intenção de recorrer por suposição de que o produto não atenderia.

13/12/2020 23:02:57:164 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

Ok. Por'em queremos ter acesso às amostras apresentadas, tendo em vista que se trata de um tecido
especial o qual queremos ter certeza de que a empresa não vai entregar um produto fora dos padrão que
foi pedido.

14/12/2020 10:21:18:873 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilustríssima Sra. Pregoeira, identificamos, de forma incontestável, que os atestados de capacidade técnica
de BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA não estão de acordo com as regras do edital ferindo o item
55.3.1, ou seja, não comprovam aptidão da mesma.

14/12/2020 10:27:45:000 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Além disso, queremos, assim como a licitante NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, ter acesso a amostra,
conforme item 68.c deste edital. Qual será a data e horário em que serão realizadas a avaliação e
julgamento técnico das amostras?

15/12/2020 15:14:34:374 PREGOEIRO Informo aos interessados que as amostras não serão encaminhadas para esta pregoeira e sim para a
Divisão de Arquitetura que tem a competência técnica para aprovar ou não. A solicitação foi feita em 07/12
e o prazo de 5 dias começou a correr..

15/12/2020 15:14:56:433 PREGOEIRO em 09/12 em virtude do feriado do Dia da Justiça (08/12 não houve expediente neste tribunal). As
empresas interessadas na verificação da amostra deverão entrar em contato com a Divisão de Arquitetura

15/12/2020 15:15:24:631 PREGOEIRO Quanto ao recurso informo que ainda não foi julgado

15/12/2020 15:15:55:133 PREGOEIRO Informo ainda que todos as dúvidas devem ser esclarecidas neste chat e que qualquer ato novo será
informado aqui quando ocorrer.

16/12/2020 14:31:24:873 PREGOEIRO BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA desclassificada por deixar de enviar amostra para análise.

16/12/2020 14:34:16:045 PREGOEIRO Em virtude da desclassificação da BRAGAL, informo que o recurso interposto pela PREZARE foi recebido,
porém não conhecido em função da perda do objeto.

16/12/2020 14:37:33:055 PREGOEIRO Solicito à PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME manifestar quanto ao interesse no lote e
quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada.

16/12/2020 14:44:07:144 PREGOEIRO PERSI ANIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI desclassificada por deixar de apresentar a documentação
de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do edital.

16/12/2020 14:45:59:801 PREGOEIRO Solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME manifestar quanto ao interesse no lote e quanto à
possibilidade de redução do valor ofertado, e encaminhar a proposta ajustada.

16/12/2020 14:49:19:467 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada para fins de habilitação.

17/12/2020 14:55:49:060 PREGOEIRO Empresa NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME declarada vencedora abre-se o prazo de 24h para
manifestação motivada da intenção de recorrer.

17/12/2020 14:59:36:829 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME o envio da amostra para
avaliação. Esclareço que a amostra deverá ser encaminhada para o local e no prazo determinados no
edital.

17/12/2020 15:01:02:073 PREGOEIRO De acordo com o item 68 do edital, solicito à NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME o envio da amostra para
avaliação. Esclareço que a amostra deverá ser encaminhada para o local e no prazo determinados no
edital.

19/12/2020 10:32:10:510 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-
ME

O código de rastreio junto ao Correios é o ON049450521BR. Ou então pelo link
https://www.melhorrastreio.com.br/rastreio/ON049450521BR

08/01/2021 12:02:36:808 PREZARE IND. E AMBIENTES
EIRELI

Ilma Sra. Pregoeira, solicitamos a desclassificação de NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME, por entregar
amostras após o prazo, ferindo item 68.a. O Link enviado pela Licitante prova tal fato:
https://www.melhorrastreio.com.br/rastreio/ON049450521BR

12/01/2021 16:15:45:044 PREGOEIRO Não há que se falar em desclassificação da empresa NEIDE CARDOSO, tendo em vista que as amostras
forma enviadas no prazo estabelecido e foram recebidas e analisadas pela Divisão de Arquitetura após o
término do recesso deste TJGO.

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 03/12/2020 08:45:04:902 --- R$ 320.000,00 PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

2 03/12/2020 10:21:08:878 --- R$ 1.500.000,00 ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP

3 03/12/2020 15:10:12:664 --- R$ 2.000.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

4 03/12/2020 17:15:47:267 --- R$ 325.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

5 03/12/2020 21:12:21:127 --- R$ 324.000,00 NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

6 03/12/2020 22:38:21:054 --- R$ 875.000,00 PREZARE IND. E AMBIENTES EIRELI

7 04/12/2020 15:19:10:586 --- R$ 318.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

8 04/12/2020 15:21:49:376 --- R$ 870.000,00 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES

9 04/12/2020 15:36:33:747 --- R$ 317.000,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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 16/12/2020 14:42:25:904  -  Arrematado

Data/Hora 17/12/2020 14:50:33:788  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/01/2021 16:19:07:489  -  Adjudicado

Fornecedor NEIDE CARDOSO E CIA LTDA-ME

Contratado R$   324.000,00

Data/Hora 16/12/2020-14:29:11

Fornecedor BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Observação Desclassificada por ter deixado de enviar amostra para análise.

Data/Hora 16/12/2020-14:42:25

Fornecedor PERSI ANIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Observação Desclassificada por deixar de apresentar a documentação de habilitação no momento do cadastramento da proposta no sistema, descumprindo o item 31 do
edital.
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