
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: 202002000215615)

 

     às 15:01:06 horas do dia 08/09/2020 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:

202002000215615 - 2020/043/2020 que tem por objeto Aquisição de equipamentos de áudio

e vídeo, incluindo serviço de entrega in  loco e  instalação,  a  fim de suprir a respectiva

demanda nas unidades administrativas  e  judiciárias do Poder Judiciário do Estado de

Goiás.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, incluindo serviço de entrega in loco

e  instalação.

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

 

Lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, incluindo serviço de entrega in loco

e  instalação.

 

    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:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/09/2020 15:13:40:478 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 2.438.200,00

05/09/2020 12:41:01:555 PEDRO G.FERNANDES - ME  R$ 1.252.949,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2020 15:24:05:892 PEDRO G.FERNANDES - ME  R$ 1.199.872,05

08/09/2020 15:23:16:728 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA  R$ 1.240.000,00
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    No dia 08/09/2020, às 15:29:14 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às 15:31:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/09/2020, às 15:31:45 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  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 17/09/2020, às 15:12:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2020, às 15:12:50 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  a situação do lote foi alterada

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

GUIMARAES - desclassificou o fornecedor: PEDRO G.FERNANDES - ME. No dia

21/09/2020, às 15:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2020, às 15:36:33 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  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 estão em conformidade com o edital e seus

anexos. No dia 23/09/2020, às 16:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2020, às 16:49:00 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado à empresa IRMAOS

BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA tendo em vista o pleno atendimento às

exigências do edital e seus anexos, bem como a legislação pertinente.

 

    No dia 23/09/2020, às 16:49:00 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IRMAOS BOHRER ELETRO

ELETRONICOS LTDA com o valor R$ 1.240.000,00.

 

    No dia 11/09/2020, às 15:42:11 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de áudio e

vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação.. Cancelado tendo em vista que não

foi apresentada a motivação suficiente para a interposição de recurso. A empresa

arrematante indicou em sua proposta os equipamentos conforme a especificação constante

do Anexo IV do edital incluindo marca e modelo. 
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    No dia 17/09/2020, às 15:12:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - PEDRO G.FERNANDES - ME, no lote (1) - Aquisição de

equipamentos de áudio e vídeo, incluindo serviço de entrega in loco e  instalação. O motivo

da desclassificação foi: Desclassificada, após parecer técnico, tendo em vista que a

proposta não atende os requisitos exigidos para os itens 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 30. E ainda,

por não ter informações suficientes para análise dos itens 14 e 16.

 

    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:
08.394.735/0001-59 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA

08.945.027/0001-69 PEDRO G.FERNANDES - ME
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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LETICE SOUSA SILVEIRA
MEMBRO DA CPL E EQUIPE DE APOIO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 24/09/2020 às 15:31

Nº Processo PROAD: 202002000215615

ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 23/09/2020 às 17:10


