
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: 202003000216887)

 

     às 10:04:59 horas do dia 23/11/2020 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). MARCELO DE AMORIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

202003000216887 - 2020/074/2020 que tem por objeto Contratação de empresa para o

serviço de fornecimento,   sob demanda,   de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de

cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45 kg e a granel, incluindo

kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo dos vasilhames, bem como   teste   de

estanqueidade, com vista a atender as necessidades das Comarcas de Goiânia, Bela Vista

de Goiás, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado

em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45 kg incluindo kits de instalação, serviço de

entrega, empréstimo   dos   vasilhames.

Lote (2) - Gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), B-190 a granel.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Teste de Estanqueidade com laudo e ART de gás liquefeito de petróleo GLP (gás

de cozinha).

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

 

Lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado

em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45 kg incluindo kits de instalação, serviço de

entrega, empréstimo   dos   vasilhames.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2020 08:18:53:240 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI  R$ 101.335,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/11/2020 08:18:53:240 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI  R$ 101.335,00
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Lote (2) - Gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), B-190 a granel.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Teste de Estanqueidade com laudo e ART de gás liquefeito de petróleo GLP (gás

de cozinha).

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/11/2020, às 10:32:55 horas, no lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45

kg incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo   dos   vasilhames. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 03/12/2020, às

17:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2020, às 18:09:06 horas, no lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45

kg incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo   dos   vasilhames. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2020, às 16:36:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 16:36:54 horas, no lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45

kg incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo   dos   vasilhames. -  a

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

Proposta renegociada e aceita. Documentação em conformidade com exigências editalícias.

No dia 04/12/2020, às 16:42:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2020, às 16:42:18 horas, no lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45

kg incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo   dos   vasilhames. -  a

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

somente um participante, não existe a possibilidade de recurso. Proposta e documentação

em conformidade com exigências do edital.
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    No dia 04/12/2020, às 16:42:18 horas, no lote (1) - Fornecimento de gás liquefeito de

petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45

kg incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo   dos   vasilhames. -  pelo

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

MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI com o valor R$ 91.385,83.

 

    No lote (2) - Gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), B-190 a granel. - não foram

encontradas propostas.

 

    No lote (3) - Teste de Estanqueidade com laudo e ART de gás liquefeito de petróleo GLP

(gás de cozinha). - não foram encontradas propostas.

 

    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.

 

MARCELO DE AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI
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Licitação [nº 843784]      

Lote [nº 1]   

 

Lote [nº 2]   

Opções

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

Pregoeiro MARCELO DE AMORIM

Resumo da licitação Contratação de empresa para o serviço de fornecimento, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha),
acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45 kg e a granel, incluindo kits de instalação, serviço de entrega,
empréstimo dos vasilhames, bem como teste de estanqueidade, com vista a atender as necessidades das Comarcas de Goiânia,
Bela Vista de Goiás, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Edital 074/2020 Processo 202003000216887

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 09/11/2020

Início acolhimento de propostas 20/11/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 23/11/2020-08:00

Abertura das propostas 23/11/2020-08:00 Data e a hora da disputa 23/11/2020-10:00

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 de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijões com cargas de 13 kg, 20 kg, 45 kg
incluindo kits de instalação, serviço de entrega, empréstimo dos vasilhames.

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 04/12/2020-16:42:18:496

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

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

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

Valor estimado do lote R$  91.385,83

CNPJ 00.961.053/0001-79

Fornecedor vencedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI

Telefone (62) 32476617

Nome contato RAFAEL ANTONIO DA FONSECA MARTINS

Arrematado R$ 101.335,00 Contratado R$  91.385,83

Opções

Resumo do lote Gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), B-190 a granel.

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 
[J8532377] MARCELO DE AMORIM  
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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Lote [nº 3]   

 

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 Deserto Data e o horário 23/11/2020-08:10:39:394

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

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

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

Valor estimado do lote R$  22.618,08

Opções

Resumo do lote Teste de Estanqueidade com laudo e ART de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha).

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 Deserto Data e o horário 23/11/2020-08:10:39:394

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

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

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

Valor estimado do lote R$  7.947,50
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 843784] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI ME* Arrematante R$ 91.385,83 04/12/2020 16:40:41:298

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA Começou a disputa do lote.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA A melhor proposta foi de R$101.335,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

23/11/2020 10:04:59:897 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

23/11/2020 10:17:59:897 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

23/11/2020 10:17:59:897 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

23/11/2020 10:19:59:897 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

23/11/2020 10:19:59:897 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$101.335,00

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 22
segundos.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA O fornecedor, FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

23/11/2020 10:26:21:897 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$101.335,00.

23/11/2020 10:31:21:897 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

23/11/2020 10:31:21:897 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

23/11/2020 10:31:21:897 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

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 30 de 30 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

23/11/2020 10:31:21:897 SISTEMA A menor proposta foi dada por FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI no valor de
R$101.335,00.

23/11/2020 10:31:21:897 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

23/11/2020 10:32:52:651 PREGOEIRO O arrematante deverá encaminhar proposta e documentação via e-mail: mamorim@tjgo.jus.br para
análise e considerações finais do Pregoeiro.

23/11/2020 10:32:55:345 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 20/11/2020 08:18:53:240 --- R$ 101.335,00 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

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

Data/Hora 03/12/2020 18:09:06:573  -  Arrematado

Data/Hora 04/12/2020 16:36:54:318  -  Declarado vencedor

Data/Hora 04/12/2020 16:42:18:496  -  Adjudicado

Fornecedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI

Contratado R$   91.385,83
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MARCELO DE AMORIM
MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES
EQUIPE DE APOIO E MEMBRO DA CPL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 10/12/2020 às 11:35


