
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: 201910000194230)

 

     às 15:00:37 horas do dia 14/05/2020 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

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

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

201910000194230 - 2020/024/2020 que tem por objeto Contratação de empresa(s)

prestadora(s) de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades: LOCAL

(fixo-fixo e fixomóvel), LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo-fixo e fixo-móvel), com a

finalidade de atender as necessidades de comunicação telefônica do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as

diversas unidades do TJ GO instaladas nas COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA

DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02), TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02),

SENADOR CANEDO (01). A prestação do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

Lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as

diversas unidades do TJ GO instaladas nas COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS

NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ (01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO

GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA (01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01),

ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01), CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação do serviço telefônico fixo será na

modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-

móvel).

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 1.128.239,04

13/05/2020 18:12:52:056 ALGAR TELECOM S/A  R$ 1.128.239,04

13/05/2020 17:25:09:570 CLARO SA  R$ 2.484.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta) linhas analógicas para atender as diversas

unidades distribuídas na capital e interior. A prestação do serviço telefônico fixo será na

modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-

móvel).

Lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas analógicas para atender as Comarcas de

PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

Lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e

fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para atender todas as Unidades Judiciárias deste

Tribunal de Justiça.

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

 

Lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as

diversas unidades do TJ GO instaladas nas COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA

DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02), TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02),

SENADOR CANEDO (01). A prestação do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

Lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as

diversas unidades do TJ GO instaladas nas COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS

NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ (01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO

GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA (01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01),

ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01), CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação do serviço telefônico fixo será na

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 383.156,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 888.402,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2020 18:12:52:056 ALGAR TELECOM S/A  R$ 43.557,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 288.021,60

13/05/2020 18:12:52:056 ALGAR TELECOM S/A  R$ 288.021,60

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2020 15:19:49:419 CLARO SA  R$ 431.925,27

14/05/2020 15:18:32:953 ALGAR TELECOM S/A  R$ 1.099.800,00

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 1.128.239,04
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modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-

móvel).

Lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta) linhas analógicas para atender as diversas

unidades distribuídas na capital e interior. A prestação do serviço telefônico fixo será na

modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-

móvel).

Lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas analógicas para atender as Comarcas de

PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

Lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e

fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para atender todas as Unidades Judiciárias deste

Tribunal de Justiça.

 

    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 14/05/2020, às 15:30:51 horas, no lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02),

TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02), SENADOR CANEDO (01). A prestação

do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

Data-Hora Fornecedor Lance

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 383.156,16

Data-Hora Fornecedor Lance

13/05/2020 13:33:03:770 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 888.402,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/05/2020 18:12:52:056 ALGAR TELECOM S/A  R$ 43.557,60

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2020 15:27:10:527 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 61.437,60

14/05/2020 15:31:16:469 ALGAR TELECOM S/A  R$ 280.000,00
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alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 18/05/2020, às 14:40:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 14:40:57 horas, no lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02),

TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02), SENADOR CANEDO (01). A prestação

do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação analisada e aceita. No dia

19/05/2020, às 15:21:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2020, às 15:21:15 horas, no lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02),

TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02), SENADOR CANEDO (01). A prestação

do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Não houve interposição de recursos. Proposta e documentação em

conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 19/05/2020, às 15:21:15 horas, no lote (1) - Instalação de 29 (vinte e nove) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02),

TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA (02), SENADOR CANEDO (01). A prestação

do serviço

telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e

fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa CLARO SA com o valor R$ 431.924,40.

 

    No dia 14/05/2020, às 15:30:12 horas, no lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ

(01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA

(01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01), ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01),

CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação

do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones

móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
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mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2020, às 14:41:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 14:41:13 horas, no lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ

(01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA

(01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01), ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01),

CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação

do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones

móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

aceita. No dia 18/05/2020, às 15:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 15:29:58 horas, no lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ

(01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA

(01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01), ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01),

CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação

do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones

móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com

exigências do edital.

 

    No dia 18/05/2020, às 15:29:58 horas, no lote (2) - Instalação de 16 (dezesseis) links

digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas

COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ

(01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA (01), NOVO GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA

(01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01), ÁGUAS LINDAS (01), PLANALTINA (01),

CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação

do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones

móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL com o valor R$

383.156,16.

 

    No dia 14/05/2020, às 15:33:18 horas, no lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta)

linhas analógicas para atender as diversas unidades distribuídas na capital e interior. A

prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas
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a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2020, às 14:41:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 14:41:27 horas, no lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta)

linhas analógicas para atender as diversas unidades distribuídas na capital e interior. A

prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas

a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para:

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

analisada e aceita. No dia 18/05/2020, às 15:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 15:30:21 horas, no lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta)

linhas analógicas para atender as diversas unidades distribuídas na capital e interior. A

prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas

a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada para:

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

conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 18/05/2020, às 15:30:21 horas, no lote (3) - Instalação de 280 (duzentas e oitenta)

linhas analógicas para atender as diversas unidades distribuídas na capital e interior. A

prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas

a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

com o valor R$ 888.402,00.

 

    No dia 14/05/2020, às 15:37:30 horas, no lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas

analógicas para atender as Comarcas de PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO

E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2020, às 14:41:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 14:41:45 horas, no lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas

analógicas para atender as Comarcas de PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO

E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação

analisada e aceita. No dia 18/05/2020, às 15:30:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 15:30:48 horas, no lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas

analógicas para atender as Comarcas de PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO

E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em

conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 18/05/2020, às 15:30:48 horas, no lote (4) - Instalação de 08 (oito) linhas

analógicas para atender as Comarcas de PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO

E CACHOEIRA DOURADA.

A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas

destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel). -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALGAR TELECOM S/A com o valor R$

36.960,96.

 

    No dia 14/05/2020, às 15:43:07 horas, no lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na

modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para

atender todas as Unidades Judiciárias deste Tribunal de Justiça. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/05/2020, às 14:42:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2020, às 14:42:11 horas, no lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na

modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para

atender todas as Unidades Judiciárias deste Tribunal de Justiça. -  a situação do lote foi

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

documentação analisada e aceita. No dia 19/05/2020, às 15:22:02 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2020, às 15:22:01 horas, no lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na

modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para

atender todas as Unidades Judiciárias deste Tribunal de Justiça. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve interposição de

recursos. Proposta e documentação em conformidade com exigências do edital.

 

    No dia 19/05/2020, às 15:22:01 horas, no lote (5) - Prestação de Serviço Telefônico na
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modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para

atender todas as Unidades Judiciárias deste Tribunal de Justiça. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO

JUDICIAL com o valor R$ 61.437,60.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ROGERIO JAYME

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A

40.432.544/0001-47 CLARO SA

76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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ocultar demais lotes

Licitação [nº 813478]      

LOTE [nº 1]   

Lote [nº 2]   

Opções

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

Pregoeiro ROGERIO JAYME

Resumo da licitação Contratação de empresa(s) prestadora(s) de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades: LOCAL (fixo-fixo e
fixomóvel), LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo-fixo e fixo-móvel), com a finalidade de atender as necessidades de comunicação
telefônica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Edital 024/2020 Processo 201910000194230

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 29/04/2020

Início acolhimento de propostas 13/05/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 14/05/2020-08:00

Abertura das propostas 14/05/2020-08:00 Data e a hora da disputa 14/05/2020-15:00

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 Instalação de 29 (vinte e nove) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas
COMARCAS DE GOIÂNIA (19), APARECIDA DE GOIÂNIA (02), ANÁPOLIS (02), TRINDADE (01), ITUMBIARA (02), LUZIÂNIA
(02), SENADOR CANEDO (01). A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a
telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

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 19/05/2020-15:21:15:259

Tempo mínimo lances intermediários 1 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 1 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$  1.128.239,04

CNPJ 40.432.544/0001-47

Fornecedor vencedor CLARO SA

Telefone (62) 991469262

Nome contato JEAN CARLO CORRÊA

Arrematado R$  431.925,27 Contratado R$  431.924,40

Opções

Resumo do lote Instalação de 16 (dezesseis) links digitais E1 (30 canais cada) para atender as diversas unidades do TJ GO instaladas nas
COMARCAS DE RIO VERDE (01), CALDAS NOVAS (01), GOIANÉSIA (01), PORANGATÚ (01), MINAÇÚ (01), CRISTALINA
(01), NOVO GAMA (01), VALPARAÍSO (01), FORMOSA (01), JATAÍ (01), CIDADE OCIDENTAL (01), ÁGUAS LINDAS (01),
PLANALTINA (01), CATALÃO (01), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (01), MINEIROS (01). A prestação do serviço
telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

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

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 
[J4092357] ROGERIO JAYME 
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 3]   

Lote [nº 4]   

LOTE [nº 5]   

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 18/05/2020-15:29:58:430

Tempo mínimo lances intermediários 1 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 1 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$  383.156,16

CNPJ 76.535.764/0001-43

Fornecedor vencedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Telefone (61) 985964020

Nome contato Vitor de Mello Brandão

Arrematado R$ 383.156,16

Opções

Resumo do lote Instalação de 280 (duzentas e oitenta) linhas analógicas para atender as diversas unidades distribuídas na capital e interior. A
prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a telefones móveis e fixos (fixo-fixo
e fixo-móvel).

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 18/05/2020-15:30:21:207

Tempo mínimo lances intermediários 1 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 1 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$  888.402,00

CNPJ 76.535.764/0001-43

Fornecedor vencedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Telefone (61) 985964020

Nome contato Vitor de Mello Brandão

Arrematado R$ 888.402,00

Opções

Resumo do lote Instalação de 08 (oito) linhas analógicas para atender as Comarcas de PARANAIGUARA, BURITI ALEGRE, SÃO SIMÃO E
CACHOEIRA DOURADA. A prestação do serviço telefônico fixo será na modalidade LOCAL, com chamadas destinadas a
telefones móveis e fixos (fixo-fixo e fixo-móvel).

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 18/05/2020-15:30:48:916

Tempo mínimo lances intermediários 1 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 1 segundo(s)

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

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

Valor estimado do lote R$  43.557,60

CNPJ 71.208.516/0001-74

Fornecedor vencedor ALGAR TELECOM S/A

Telefone (34) 99971333

Nome contato Luisa de Gois Aquino

Arrematado R$ 43.557,60 Contratado R$  36.960,96

Opções

Resumo do lote Prestação de Serviço Telefônico na modalidade INTERURBANA � LDN (fixo-fixo e fixo-móvel) e LDI (fixo fixo e fixo-móvel), para
atender todas as Unidades Judiciárias deste Tribunal de Justiça.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 
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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 19/05/2020-15:22:01:956

Tempo mínimo lances intermediários 1 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 1 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$  288.021,60

CNPJ 76.535.764/0001-43

Fornecedor vencedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Telefone (61) 985964020

Nome contato Vitor de Mello Brandão

Arrematado R$  61.437,60
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 813478] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 CLARO SA OE* Arrematante R$ 431.924,40 18/05/2020 15:13:39:341

2 ALGAR TELECOM S/A OE* Classificado R$ 1.099.800,00 14/05/2020 15:18:32:953

3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OE* Classificado R$ 1.128.239,04 13/05/2020 13:33:03:770

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:00:37:319 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2020 15:00:37:319 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.128.239,04, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2020 15:00:37:319 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.

14/05/2020 15:00:37:319 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.

14/05/2020 15:00:37:319 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:00:37:319 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

14/05/2020 15:00:37:319 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.

14/05/2020 15:00:37:319 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.

14/05/2020 15:00:37:319 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/05/2020 15:13:37:319 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/05/2020 15:13:37:319 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.

14/05/2020 15:15:37:319 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.

14/05/2020 15:15:37:319 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.100.000,00.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 12
segundos.

14/05/2020 15:16:49:319 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

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 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

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/05/2020 15:16:49:319 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,

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA O fornecedor, CLARO SA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA O fornecedor, ALGAR TELECOM S/A, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA O fornecedor, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:16:49:319 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.099.900,00.

14/05/2020 15:21:49:319 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/05/2020 15:21:49:319 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/05/2020 15:21:49:319 SISTEMA A menor proposta foi dada por CLARO SA no valor de R$431.925,27.

14/05/2020 15:21:49:319 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

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 40 de 40 registros

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:26:33:036 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca do valor ofertado, encaminhando, em
seguida, via e-mail, a proposta atualizada, a comprovação de sua viabilidade e documentação para
análise do Pregoeiro.

14/05/2020 15:30:39:662 PREGOEIRO Agradeço a participação de todos.

14/05/2020 15:30:51:008 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

14/05/2020 15:40:01:533 CLARO SA Boa tarde Sr. Pregoeiro. Confirmamos nosso lance final no valor total de R$ 431.925,27. Estamos
providenciando o envio da proposta ajustada. Devemos encaminhar também por email os documentos de
habilitação já anexados nesse portal de compras? Grato.

14/05/2020 16:17:41:554 OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Sr. Pregoeiro, a Oi S.A. considera-se prejudicada e protesta em virtude de ter ficado impossibilitada pelo
sistema do licitações-e de enviar o seu lance na fase fechada do Lote 1, causando, portanto, prejuízo à
economicidade e consequentemente ...

14/05/2020 16:18:02:891 OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

... ao erário público, por não atingir o princípio da proposta mais vantajosa.

14/05/2020 16:18:16:358 OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Ressalta-se que apesar do cronômetro regressivo apresentar tempo para envio do lance na fase fechada,
o sistema informava que o prazo para envio do lance já havia sido encerrado. Ou seja, não estava
condizente com o tempo real da licitação.

14/05/2020 16:18:24:662 OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Portanto, solicitamos o retorno imediato à fase fechada da licitação, dirimindo, desta forma, os prejuízos
causados tanto à esta empresa quanto ao órgão licitante.

14/05/2020 17:14:11:900 CLARO SA Prezado Sr. Pregoeiro, documentação de habilitação e proposta ajustada encaminhados por email.
Gentileza confirmar recebimento. Grata.

18/05/2020 14:51:41:541 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação do interesse em interposição de recursos.

18/05/2020 14:55:33:305 PREGOEIRO Informo ao representante da empresa OI S/A que os problemas de ordem técnica, se realmente
ocorreram, não são de responsabilidade do Pregoeiro.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2020 13:33:03:770 --- R$ 1.128.239,04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

2 13/05/2020 17:25:09:570 --- R$ 2.484.720,00 CLARO SA

3 13/05/2020 18:12:52:056 --- R$ 1.128.239,04 ALGAR TELECOM S/A

4 14/05/2020 15:05:50:296 --- R$ 1.100.000,00 ALGAR TELECOM S/A

5 14/05/2020 15:15:46:567 --- R$ 1.099.900,00 CLARO SA

6 14/05/2020 15:18:32:953 --- R$ 1.099.800,00 ALGAR TELECOM S/A

7 14/05/2020 15:19:49:419 --- R$ 431.925,27 CLARO SA

Histórico da análise das propostas e lances   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 14/05/2020 15:30:51:008  -  Arrematado

Data/Hora 18/05/2020 14:40:57:202  -  Declarado vencedor

Data/Hora 19/05/2020 15:21:15:259  -  Adjudicado

Fornecedor CLARO SA

Contratado R$   431.924,40
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 813478] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OE* Arrematante R$ 383.156,16 13/05/2020 13:33:03:770

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:05:20:562 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2020 15:05:20:562 SISTEMA A melhor proposta foi de R$383.156,16, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2020 15:05:20:562 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.

14/05/2020 15:05:20:562 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.

14/05/2020 15:05:20:562 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:05:20:562 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

14/05/2020 15:05:20:562 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.

14/05/2020 15:05:20:562 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.

14/05/2020 15:05:20:562 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/05/2020 15:18:20:562 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/05/2020 15:18:20:562 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.

14/05/2020 15:20:20:562 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.

14/05/2020 15:20:20:562 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$383.156,16

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 16
segundos.

14/05/2020 15:21:36:562 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

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/05/2020 15:21:36:562 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

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/05/2020 15:21:36:562 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,

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA O fornecedor, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:21:36:562 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$383.156,16.

14/05/2020 15:26:36:562 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/05/2020 15:26:36:562 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.

14/05/2020 15:26:36:562 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/05/2020 15:26:36:562 SISTEMA A menor proposta foi dada por OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL no valor de R$383.156,16.

14/05/2020 15:26:36:562 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/05/2020 15:29:09:696 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca da possibilidade de redução do valor
ofertado enviando, após fechamento da sala de disputa, via e-mail, a proposta atualizada e documentação
para análise do Pregoeiro.

14/05/2020 15:29:40:958 PREGOEIRO Agradeço a participação de todos.

14/05/2020 15:30:12:760 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

18/05/2020 14:55:43:772 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação do interesse em interposição de recursos.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

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 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

18/05/2020 14:58:13:635 PREGOEIRO Favor desconsiderar a última mensagem tendo em vista haver apenas um licitante nesse lote.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2020 13:33:03:770 --- R$ 383.156,16 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Histórico da análise das propostas e lances   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 14/05/2020 15:30:12:760  -  Arrematado

Data/Hora 18/05/2020 14:41:13:096  -  Declarado vencedor

Data/Hora 18/05/2020 15:29:58:430  -  Adjudicado

Fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Contratado R$   383.156,16
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 813478] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OE* Arrematante R$ 888.402,00 13/05/2020 13:33:03:770

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:05:33:903 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2020 15:05:33:903 SISTEMA A melhor proposta foi de R$888.402,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2020 15:05:33:903 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.

14/05/2020 15:05:33:903 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.

14/05/2020 15:05:33:903 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:05:33:903 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

14/05/2020 15:05:33:903 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.

14/05/2020 15:05:33:903 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.

14/05/2020 15:05:33:903 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/05/2020 15:18:33:903 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/05/2020 15:18:33:903 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.

14/05/2020 15:20:33:903 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.

14/05/2020 15:20:33:903 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$888.402,00

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 53
segundos.

14/05/2020 15:22:26:903 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

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/05/2020 15:22:26:903 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

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/05/2020 15:22:26:903 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,

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA O fornecedor, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:22:26:903 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$888.402,00.

14/05/2020 15:27:26:903 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/05/2020 15:27:26:903 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.

14/05/2020 15:27:26:903 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/05/2020 15:27:26:903 SISTEMA A menor proposta foi dada por OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL no valor de R$888.402,00.

14/05/2020 15:27:26:903 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/05/2020 15:32:12:612 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca da possibilidade de redução do valor
ofertado enviando, após fechamento da sala de disputa, via e-mail, a proposta atualizada e documentação
para análise do Pregoeiro.

14/05/2020 15:32:55:601 PREGOEIRO Agradeço a participação.

14/05/2020 15:33:18:547 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

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 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2020 13:33:03:770 --- R$ 888.402,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Histórico da análise das propostas e lances   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 14/05/2020 15:33:18:547  -  Arrematado

Data/Hora 18/05/2020 14:41:27:273  -  Declarado vencedor

Data/Hora 18/05/2020 15:30:21:207  -  Adjudicado

Fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Contratado R$   888.402,00
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 813478] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ALGAR TELECOM S/A OE* Arrematante R$ 36.960,96 18/05/2020 15:28:21:629

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA A melhor proposta foi de R$43.557,60, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2020 15:05:48:778 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.

14/05/2020 15:05:48:778 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.

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:05:48:778 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/05/2020 15:18:48:778 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/05/2020 15:18:48:778 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.

14/05/2020 15:20:48:778 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.

14/05/2020 15:20:48:778 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$43.557,60.

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 35
segundos.

14/05/2020 15:22:23:778 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

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/05/2020 15:22:23:778 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

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/05/2020 15:22:23:778 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,

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA O fornecedor, ALGAR TELECOM S/A, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:22:23:778 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$43.557,60.

14/05/2020 15:27:23:778 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/05/2020 15:27:23:778 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.

14/05/2020 15:27:23:778 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/05/2020 15:27:23:778 SISTEMA A menor proposta foi dada por ALGAR TELECOM S/A no valor de R$43.557,60.

14/05/2020 15:27:23:778 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/05/2020 15:37:18:354 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca da possibilidade de redução do valor
ofertado enviando, após fechamento da sala de disputa, via e-mail, a proposta atualizada e documentação
para análise do Pregoeiro.

14/05/2020 15:37:26:387 PREGOEIRO Agradeço a participação.

14/05/2020 15:37:30:821 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

15/05/2020 10:07:52:800 ALGAR TELECOM S/A Prezado Pregoeiro, estamos analisando a redução.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

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 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

15/05/2020 11:43:15:950 ALGAR TELECOM S/A Sr. Pregoeiro, segue nosso preço final R$ 36.960,96.

15/05/2020 11:53:12:939 ALGAR TELECOM S/A Enviamos a proposta comercial com o valor negociado para o e-mail rjayme@tjgo.jus.br. Por gentileza,
confirmar o recebimento. Obrigada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2020 18:12:52:056 --- R$ 43.557,60 ALGAR TELECOM S/A

Histórico da análise das propostas e lances   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 14/05/2020 15:37:30:821  -  Arrematado

Data/Hora 18/05/2020 14:41:45:054  -  Declarado vencedor

Data/Hora 18/05/2020 15:30:48:916  -  Adjudicado

Fornecedor ALGAR TELECOM S/A

Contratado R$   36.960,96
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 813478] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OE* Arrematante R$ 61.437,60 14/05/2020 15:27:10:527

2 ALGAR TELECOM S/A OE* Classificado R$ 280.000,00 14/05/2020 15:31:16:469

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:10:21:443 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/05/2020 15:10:21:443 SISTEMA A melhor proposta foi de R$288.021,60, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/05/2020 15:10:21:443 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.

14/05/2020 15:10:21:443 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.

14/05/2020 15:10:21:443 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/05/2020 15:10:21:443 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

14/05/2020 15:10:21:443 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.

14/05/2020 15:10:21:443 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.

14/05/2020 15:10:21:443 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/05/2020 15:23:21:443 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/05/2020 15:23:21:443 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.

14/05/2020 15:25:21:443 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.

14/05/2020 15:25:21:443 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$288.021,60

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 54
segundos.

14/05/2020 15:35:15:443 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

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/05/2020 15:35:15:443 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

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/05/2020 15:35:15:443 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,

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA O fornecedor, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA O fornecedor, ALGAR TELECOM S/A, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/05/2020 15:35:15:443 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$61.437,60.

14/05/2020 15:40:15:443 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/05/2020 15:40:15:443 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.

14/05/2020 15:40:15:443 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/05/2020 15:40:15:443 SISTEMA A menor proposta foi dada por OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL no valor de R$61.437,60.

14/05/2020 15:40:15:443 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/05/2020 15:42:42:598 PREGOEIRO Solicito ao representante da empresa vencedora manifestar acerca do valor ofertado, encaminhando, em
seguida, via e-mail, a proposta atualizada, a comprovação de sua viabilidade e documentação para
análise do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO JAYME

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 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/05/2020 15:42:59:352 PREGOEIRO Agradeço a participação de todos.

14/05/2020 15:43:07:173 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

18/05/2020 14:57:24:464 PREGOEIRO Informo que está aberto o prazo de 24 horas para manifestação do interesse em interposição de recursos.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/05/2020 13:33:03:770 --- R$ 288.021,60 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

2 13/05/2020 18:12:52:056 --- R$ 288.021,60 ALGAR TELECOM S/A

3 14/05/2020 15:27:10:527 --- R$ 61.437,60 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

4 14/05/2020 15:31:16:469 --- R$ 280.000,00 ALGAR TELECOM S/A

Histórico da análise das propostas e lances   

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 14/05/2020 15:43:07:173  -  Arrematado

Data/Hora 18/05/2020 14:42:11:953  -  Declarado vencedor

Data/Hora 19/05/2020 15:22:01:956  -  Adjudicado

Fornecedor OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Contratado R$   61.437,60


