
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE

JUSTICA - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº

Processo: 202003000217166)

 

     às 15:03:17 horas do dia 16/04/2021 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:

202003000217166 - 2021/007/2021 que tem por objeto Aquisição de brinquedos e

mobiliários escolares pelo Sistema de Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

Lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

Lote (3) - TATAME EM E.V.A.

Lote (4) - PLAYGROUND

Lote (5) - CASA DE BONECAS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 17:46:18:960 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 74.536,00

15/04/2021 15:33:59:681 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 74.536,00

15/04/2021 16:20:53:577 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 74.536,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 17:46:18:960 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 24.684,00

15/04/2021 15:33:59:681 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 24.684,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 2.790,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - TÚNEL SANFONADO.

Lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

MOTORA.

Lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA.

Lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

LEITURA.

Lote (10) - CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ.

Lote (11) - ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS

COLORIDOS.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04

PRATELEIRAS COLORIDAS.

Lote (13) - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL � 1

MESA + 4 CADEIRAS.

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 11:23:01:346 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 1.061,64

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.060,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 11:23:01:346 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 6.507,02

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 6.507,02

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 11:23:01:346 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 1.462,90

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.462,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 11:23:01:346 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 6.346,20

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 6.346,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.530,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/04/2021 07:59:40:036 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.039,89

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (14) - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO � 01

CADEIRA E 01 MESA.

Lote (15) - KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA

QUADRO BRANCO.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - BRINQUEDO BARRAQUINHA DE

FEIRA INFANTIL � MINHA FRUTARIA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - BRINQUEDO CARRINHO DE

SUPERMERCADO INFANTIL.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E

LEGUMES DE PLÁSTICO.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ

INFANTIL.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (20) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � MINI

MERCEARIA.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � CAMARIM.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � BARRACA

INFANTIL.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO �

ESCOLINHA.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � PET SHOP.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

 

Lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

15/04/2021 17:24:13:977 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2021 17:24:13:977 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 6.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:24:02:373 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 69.800,00
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Lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

Lote (3) - TATAME EM E.V.A.

Lote (4) - PLAYGROUND

Lote (5) - CASA DE BONECAS.

Lote (6) - TÚNEL SANFONADO.

Lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

MOTORA.

Lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA.

Lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

LEITURA.

16/04/2021 15:26:01:420 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  R$ 74.000,00

16/04/2021 15:13:48:940 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 74.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:34:38:661 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 22.800,00

16/04/2021 15:35:08:801 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 23.115,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 2.790,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/04/2021 16:02:21:058 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:30:31:458 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 996,00

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.060,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:34:11:440 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 6.400,00

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 6.507,02

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:31:45:928 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 1.300,00

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.462,90

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (10) - CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ.

Lote (11) - ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS

COLORIDOS.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (12) - ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04

PRATELEIRAS COLORIDAS.

Lote (13) - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL � 1

MESA + 4 CADEIRAS.

Lote (14) - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO � 01

CADEIRA E 01 MESA.

Lote (15) - KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA

QUADRO BRANCO.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (16) - BRINQUEDO BARRAQUINHA DE

FEIRA INFANTIL � MINHA FRUTARIA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - BRINQUEDO CARRINHO DE

SUPERMERCADO INFANTIL.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E

LEGUMES DE PLÁSTICO.

    Não foram localizadas lances para este lote.

16/04/2021 15:29:15:545 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS -
EIRE  R$ 5.900,00

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 6.346,20

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 01:34:28:569 ALOHA COMERCIAL LTDA  R$ 1.530,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 07:59:40:036 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.039,89

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:52:27:654 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 2.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2021 15:57:24:084 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME  R$ 6.300,00

17/05/2021 Página 5 de 15

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 17/05/2021 às 16:06.
Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Lote (19) - BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ

INFANTIL.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (20) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � MINI

MERCEARIA.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (21) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � CAMARIM.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � BARRACA

INFANTIL.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO �

ESCOLINHA.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � PET SHOP.

    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 16/04/2021, às 15:29:23 horas, no lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

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 :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021, às 14:15:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 14:15:52 horas, no lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o

fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. No dia 07/05/2021, às
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14:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/05/2021, às 14:39:15 horas, no lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o

fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. No dia 13/05/2021, às 09:39:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:38:47 horas, no lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

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 :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021, às 17:03:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:03:22 horas, no lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELMA GUIMARAES - desclassificou o

fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME. No dia 07/05/2021,

às 15:53:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:38:54 horas, no lote (3) - TATAME EM E.V.A. -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021, às 17:03:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:05:24 horas, no lote (3) - TATAME EM E.V.A. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/05/2021, às 09:43:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:43:14 horas, no lote (3) - TATAME EM E.V.A. -  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, bem como aprovação da proposta conforme

parecer técnico da Divisão de Patrimônio. No dia 14/05/2021, às 18:01:46 horas, a situação
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do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 18:01:45 horas, no lote (3) - TATAME EM E.V.A. -  a situação do

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

empresa VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tendo em vista o pleno

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

 

    No dia 14/05/2021, às 18:01:45 horas, no lote (3) - TATAME EM E.V.A. -  pelo critério de

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

COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 2.790,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:34:26 horas, no lote (4) - PLAYGROUND -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2021, às 09:44:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:44:09 horas, no lote (4) - PLAYGROUND -  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, bem como aprovação da proposta conforme

parecer técnico da Divisão de Patrimônio. No dia 14/05/2021, às 18:02:18 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 18:02:18 horas, no lote (4) - PLAYGROUND -  a situação do lote foi

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

NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tendo em vista o pleno atendimento às

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

 

    No dia 14/05/2021, às 18:02:18 horas, no lote (4) - PLAYGROUND -  pelo critério de

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

COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 8.800,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:40:34 horas, no lote (5) - CASA DE BONECAS. -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 13/05/2021, às 09:44:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:44:25 horas, no lote (5) - CASA DE BONECAS. -  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
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conformidade com o edital e seus anexos, bem como aprovação da proposta conforme

parecer técnico da Divisão de Patrimônio. No dia 14/05/2021, às 18:02:54 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/05/2021, às 18:02:54 horas, no lote (5) - CASA DE BONECAS. -  a situação do

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

empresa VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tendo em vista o pleno

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

 

    No dia 14/05/2021, às 18:02:54 horas, no lote (5) - CASA DE BONECAS. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIA NACIONAL

COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI com o valor R$ 4.550,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:35:21 horas, no lote (6) - TÚNEL SANFONADO. -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021, às 17:48:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:48:09 horas, no lote (6) - TÚNEL SANFONADO. -  a situação do

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

vencedora após análise técnica e aprovação da proposta realizada pela Divisão de

Patrimônio e análise dos documentos de habilitação. No dia 13/05/2021, às 09:53:32 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:53:32 horas, no lote (6) - TÚNEL SANFONADO. -  a situação do

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

empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS tendo em vista o pleno

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

 

    No dia 13/05/2021, às 09:53:32 horas, no lote (6) - TÚNEL SANFONADO. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LBT - COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE com o valor R$ 996,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:39:17 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021,

às 17:48:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:48:25 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

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

17/05/2021 Página 9 de 15

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 17/05/2021 às 16:06.
Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



foi o seguinte: Declarada vencedora após análise técnica e aprovação da proposta realizada

pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação. No dia 13/05/2021, às

09:54:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:54:18 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

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

seguinte: Adjudicado à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS

tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital e seus anexos, bem como

legislação pertinente.

 

    No dia 13/05/2021, às 09:54:18 horas, no lote (7) - CONJUNTO DE COORDENAÇÃO

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

empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE com o valor R$

6.400,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:37:05 horas, no lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 04/05/2021, às 17:48:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:48:38 horas, no lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declarada vencedora após análise técnica e aprovação

da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação.

No dia 13/05/2021, às 09:55:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:55:12 horas, no lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

EDUCACIONAIS tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital e seus anexos,

bem como legislação pertinente.

 

    No dia 13/05/2021, às 09:55:12 horas, no lote (8) - CENTRO DE ATIVIDADES DE

COORDENAÇÃO MOTORA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:35:03 horas, no lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 04/05/2021,
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às 17:48:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/05/2021, às 17:48:51 horas, no lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

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

foi o seguinte: Declarada vencedora após análise técnica e aprovação da proposta realizada

pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação. No dia 13/05/2021, às

09:57:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/05/2021, às 09:57:21 horas, no lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

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

seguinte: Adjudicado à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS

tendo em vista o pleno atendimento às exigências do edital e seus anexos, bem como

legislação pertinente.

 

    No dia 13/05/2021, às 09:57:21 horas, no lote (9) - CONJUNTO INFANTIL SALA DE

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

empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE com o valor R$

5.899,98.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:36:37 horas, no lote (10) - CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/04/2021, às

16:42:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (10) - CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No lote (11) - ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS

COLORIDOS. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:57:01 horas, no lote (12) - ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04

PRATELEIRAS COLORIDAS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 04/05/2021, às 17:00:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (12) - ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04

PRATELEIRAS COLORIDAS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2021, às 15:57:04 horas, no lote (13) - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL � 1

MESA + 4 CADEIRAS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 04/05/2021, às 17:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL � 1

MESA + 4 CADEIRAS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/04/2021, às 16:07:25 horas, no lote (14) - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO � 01

CADEIRA E 01 MESA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 04/05/2021, às 17:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (14) - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO � 01

CADEIRA E 01 MESA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (15) - KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA

QUADRO BRANCO. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (16) - BRINQUEDO BARRAQUINHA DE

FEIRA INFANTIL � MINHA FRUTARIA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (17) - BRINQUEDO CARRINHO DE

SUPERMERCADO INFANTIL. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (18) - BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E

LEGUMES DE PLÁSTICO. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (19) - BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ

INFANTIL. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (20) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � MINI

MERCEARIA. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (21) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � CAMARIM. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (22) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � BARRACA

INFANTIL. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (23) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO �

ESCOLINHA. - não foram encontradas propostas.

 

17/05/2021 Página 12 de 15

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 17/05/2021 às 16:06.
Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



    No lote (24) - BRINQUEDO TAM. MÉDIO � PET SHOP. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 27/04/2021, às 16:42:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - ALOHA COMERCIAL LTDA, no lote (10) - CONJUNTO SOFÁ

INFANTIL BAÚ. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por não encaminhar

proposta atualizada e documentos de habilitação para análise.

 

    No dia 04/05/2021, às 14:15:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, no lote

(1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada,

conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por deixar de apresentar laudo técnico

de ergonomia (item 4.2.6 do Termo de Referência) e por desconformidade das

especificações mínimas exigidas para a "prancheta".

 

    No dia 04/05/2021, às 17:00:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, no

lote (12) - ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04

PRATELEIRAS COLORIDAS. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, conforme

parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por deixar de apresentar os laudos técnicos

exigidos e não oferecer o serviço de instalação conforme exigência do Termo de Referência

Anexo II do edital.

 

    No dia 04/05/2021, às 17:03:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, no

lote (2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada,

conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências

do item 4.2 e subitens do Termo de Referência Anexo II do edital.

 

    No dia 04/05/2021, às 17:08:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, no

lote (13) - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL � 1

MESA + 4 CADEIRAS. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, conforme parecer

técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e

subitens do Termo de Referência Anexo II do edital.

 

    No dia 04/05/2021, às 17:09:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, no
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lote (14) - CONJUNTO ESCOLAR ADULTO � 01

CADEIRA E 01 MESA. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada, conforme parecer

técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e

subitens do Termo de Referência Anexo II do edital.

 

    No dia 07/05/2021, às 14:39:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, no lote (1) -

CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer

técnico da Divisão de Patrimônio, a "prancheta" do mobiliário ofertado não atende as

dimensões mínimas exigidas e não possui apoio para "cotovelo". Além de não ter atendido

ao item 4.2.10 do Termo de Referência (apresentação de proposta e catálogo técnico com

as especificações detalhadas do produto.

 

    No dia 07/05/2021, às 15:53:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, no lote

(2) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada

conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio. Não foram apresentados os laudos

exigidos no item 4.2 do TR. e a "prancheta" do mobiliário ofertado não atende à exigência

técnica e não possui apoio para "cotovelo".

 

    No dia 13/05/2021, às 09:39:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ELMA GUIMARAES -

desclassificou o fornecedor - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, no

lote (1) - CADEIRA ESCOLAR COM

PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada,

conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio emitido para o lote 2 que se refere ao

mesmo objeto, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e subitens do Termo de

Referência Anexo II do edital.

 

    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
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LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.318.501/0001-49 ALOHA COMERCIAL LTDA

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

13.093.483/0001-68 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

18.912.500/0001-65 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

36.063.652/0001-12 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Licitação [nº 864510]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]

Lote [nº 1]

Lote [nº 2]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de brinquedos e mobiliários escolares pelo Sistema de Registro de Preços.

Edital 007/2021 Processo 202003000217166

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 05/04/2021

Início acolhimento de propostas 15/04/2021-08:00 Limite acolhimento de propostas 16/04/2021-08:00

Abertura das propostas 16/04/2021-08:00 Data e a hora da disputa 16/04/2021-15:00

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 CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

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 Fracassado Data e o horário 13/05/2021-09:39:45:405

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$  74.536,00

Opções

Resumo do lote CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e

fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 07/05/2021-15:53:05:221

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$  24.684,00

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
UOR: [nº1] TRIBUNAL DE JUSTICA - Fim contrato: 01/02/2022
[J8923971] ELMA GUIMARAES
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

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

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 3]

Lote [nº 4]

Lote [nº 5]

Lote [nº 6]

Opções

Resumo do lote TATAME EM E.V.A.

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 14/05/2021-18:01:45:963

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  2.797,20

CNPJ 36.063.652/0001-12

Fornecedor vencedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Telefone (65) 36651488

Nome contato CLEVES FARIAS

Arrematado R$ 2.790,00

Opções

Resumo do lote PLAYGROUND

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 14/05/2021-18:02:18:693

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  8.827,83

CNPJ 36.063.652/0001-12

Fornecedor vencedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Telefone (65) 36651488

Nome contato CLEVES FARIAS

Arrematado R$ 8.800,00

Opções

Resumo do lote CASA DE BONECAS.

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 14/05/2021-18:02:54:880

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  4.556,65

CNPJ 36.063.652/0001-12

Fornecedor vencedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Telefone (65) 36651488

Nome contato CLEVES FARIAS

Arrematado R$ 4.550,00

Opções

Resumo do lote TÚNEL SANFONADO.
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 7]

Lote [nº 8]

Lote [nº 9]

Lote [nº 10]

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 13/05/2021-09:53:32:290

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.061,64

CNPJ 13.093.483/0001-68

Fornecedor vencedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Telefone (41) 32562632

Nome contato BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

Arrematado R$ 996,00

Opções

Resumo do lote CONJUNTO DE COORDENAÇÃO MOTORA.

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 13/05/2021-09:54:18:255

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  6.507,02

CNPJ 13.093.483/0001-68

Fornecedor vencedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Telefone (41) 32562632

Nome contato BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

Arrematado R$ 6.400,00

Opções

Resumo do lote CENTRO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA.

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 13/05/2021-09:55:12:321

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.462,90

CNPJ 13.093.483/0001-68

Fornecedor vencedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Telefone (41) 32562632

Nome contato BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

Arrematado R$ 1.300,00

Opções

Resumo do lote CONJUNTO INFANTIL SALA DE LEITURA.

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 13/05/2021-09:57:21:560

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  6.346,20

CNPJ 13.093.483/0001-68

Fornecedor vencedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Telefone (41) 32562632

Nome contato BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

Arrematado R$ 5.900,00 Contratado R$  5.899,98

Opções
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[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]Resumo do lote CONJUNTO SOFÁ INFANTIL BAÚ.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e

fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 27/04/2021-16:42:39:562

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.530,00
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Licitação [nº 864510]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]

Lote [nº 11]

Lote [nº 12]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de brinquedos e mobiliários escolares pelo Sistema de Registro de Preços.

Edital 007/2021 Processo 202003000217166

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 05/04/2021

Início acolhimento de propostas 15/04/2021-08:00 Limite acolhimento de propostas 16/04/2021-08:00

Abertura das propostas 16/04/2021-08:00 Data e a hora da disputa 16/04/2021-15:00

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 ESTANTE INFANTIL COM 08 VÃOS COLORIDOS.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  2.935,50

Opções

Resumo do lote ESTANTE INFANTIL LÁPIS, COM 04 PRATELEIRAS COLORIDAS.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e

fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 04/05/2021-17:00:55:813

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.039,89

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: 01/02/2022
[J8923971] ELMA GUIMARAES
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 13]

Lote [nº 14]

Lote [nº 15]

Lote [nº 16]

Lote [nº 17]

Opções

Resumo do lote CONJUNTO COLETIVO INFANTIL  1 MESA + 4 CADEIRAS.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e

fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 04/05/2021-17:08:38:428

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  1.921,32

Opções

Resumo do lote CONJUNTO ESCOLAR ADULTO  01 CADEIRA E 01 MESA.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e

fechado

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Fracassado Data e o horário 04/05/2021-17:09:03:424

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  6.320,00

Opções

Resumo do lote KIT APAGADOR E PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  113,20

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO BARRAQUINHA DE FEIRA INFANTIL  MINHA FRUTARIA

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  579,00

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO INFANTIL.

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 16/04/2021-14:42:11:037
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 18]

Lote [nº 19]

Lote [nº 20]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  349,50

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO KIT DE FRUTAS E LEGUMES DE PLÁSTICO.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  409,95

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  176,16

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO TAM. MÉDIO  MINI MERCEARIA.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  4.699,00
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Licitação [nº 864510]  

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]

Lote [nº 21]

Lote [nº 22]

Opções

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

Pregoeiro ELMA GUIMARAES

Resumo da licitação Aquisição de brinquedos e mobiliários escolares pelo Sistema de Registro de Preços.

Edital 007/2021 Processo 202003000217166

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 05/04/2021

Início acolhimento de propostas 15/04/2021-08:00 Limite acolhimento de propostas 16/04/2021-08:00

Abertura das propostas 16/04/2021-08:00 Data e a hora da disputa 16/04/2021-15:00

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 BRINQUEDO TAM. MÉDIO  CAMARIM.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  2.500,00

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO TAM. MÉDIO  BARRACA INFANTIL.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  451,05

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: 01/02/2022
[J8923971] ELMA GUIMARAES
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações
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ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

Lote [nº 23]

Lote [nº 24]

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 24]

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO TAM. MÉDIO  ESCOLINHA.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  4.387,50

Opções

Resumo do lote BRINQUEDO TAM. MÉDIO  PET SHOP.

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 16/04/2021-14:42:11:037

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

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1,00

Valor estimado do lote R$  3.270,50
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME EPP* Desclassificado R$ 69.800,00 16/04/2021 15:24:02:373

2 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI OE* Desclassificado R$ 74.000,00 16/04/2021 15:26:01:420

3 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 74.500,00 16/04/2021 15:13:48:940

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:03:17:311 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:03:17:311 SISTEMA A melhor proposta foi de R$74.536,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:03:17:311 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.

16/04/2021 15:03:17:311 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.

16/04/2021 15:03:17:311 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.

16/04/2021 15:03:17:311 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:03:17:311 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.

16/04/2021 15:03:17:311 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.

16/04/2021 15:03:17:311 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:07:39:274 PREGOEIRO Boa tarde srs. licitantes!

16/04/2021 15:16:17:311 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:16:17:311 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.

16/04/2021 15:18:17:311 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.

16/04/2021 15:18:17:311 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$74.500,00.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 03
segundos.

16/04/2021 15:22:20:311 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

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 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

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:22:20:311 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,

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA O fornecedor, KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA O fornecedor, BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA O fornecedor, SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:22:20:311 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$74.500,00.

16/04/2021 15:27:20:311 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:27:20:311 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:27:20:311 SISTEMA A menor proposta foi dada por SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME no valor de
R$69.800,00.

16/04/2021 15:27:20:311 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:29:18:996 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio, para eguimaraes@tjgo.jus.br, da proposta atualizada.

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 40 de 40 registros

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:29:23:807 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:27:04:925 PREGOEIRO Solicito à empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME o envio da proposta atualizada.
A documentação anexada no sistema será analisada.

16/04/2021 17:31:17:872 SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME

Senhor pregoeiro a proposta atualizada e demais documentos solicitados foram enviados para o e-mail
eguimaraes@tjgo.jus.br, será necessário o anexo dos mesmos ao sistema?

22/04/2021 15:42:42:031 PREGOEIRO Boa tarde! Ainda estamos analisando proposta e documentos. Se for possível pode anexar no sistema
para que as demais empresas tenham acesso.

22/04/2021 17:06:51:684 SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME

Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), não conseguiremos estar anexando todos os documentos enviados via
e-mail, tendo em vista que o sistema disponibiliza para anexar arquivos de somente até 500KB.

04/05/2021 14:17:28:358 PREGOEIRO Empresa SERRA MOBILE desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por deixar
de apresentar laudo técnico de ergonomia (item 4.2.6 do Anexo II) e por desconformidade das
especificações mínimas exigidas para a "prancheta".

04/05/2021 14:20:18:177 PREGOEIRO Solicito à empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI manifestar quanto ao interesse no item.
Caso tenha interesse enviar proposta atualizada. Os documentos anexados no sistema serão analisados.

07/05/2021 14:41:25:328 PREGOEIRO Empresa BELCHAIR desclassificada conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio. A "prancheta" do
mobiliário ofertado não atende as dimensões mínimas exigidas e não possui apoio para "cotovelo". Além
de não ter atendido ao item 4.2.10 do TR.

07/05/2021 14:42:27:726 PREGOEIRO Solicito à empresa KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS manifestar quanto ao interesse no item.
Caso tenha interesse enviar proposta atualizada. Os documentos anexados no sistema serão analisados

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 15:33:59:681 --- R$ 74.536,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

2 15/04/2021 16:20:53:577 --- R$ 74.536,00 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

3 15/04/2021 17:46:18:960 --- R$ 74.536,00 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

4 16/04/2021 15:05:24:386 --- R$ 74.526,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

5 16/04/2021 15:13:29:746 --- R$ 74.510,00 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

6 16/04/2021 15:13:48:940 --- R$ 74.500,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

7 16/04/2021 15:24:02:373 --- R$ 69.800,00 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

8 16/04/2021 15:26:01:420 --- R$ 74.000,00 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS 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 13/05/2021 09:39:45:405  -  Fracassado

Data/Hora 07/05/2021-14:39:15

Fornecedor BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Observação Conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, a "prancheta" do mobiliário ofertado não atende as dimensões mínimas exigidas e não possui apoio

para "cotovelo". Além de não ter atendido ao item 4.2.10 do Termo de Referência (apresentação de proposta e catálogo técnico com as especificações

detalhadas do produto.

Data/Hora 13/05/2021-09:39:45

Fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio emitido para o lote 2 que se refere ao mesmo objeto, por desconformidade com as

exigências do item 4.2 e subitens do Termo de Referência Anexo II do edital.

Data/Hora 04/05/2021-14:15:52

Fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por deixar de apresentar laudo técnico de ergonomia (item 4.2.6 do Termo de

Referência) e por desconformidade das especificações mínimas exigidas para a "prancheta".
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 22.800,00 16/04/2021 15:34:38:661

2 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME EPP* Desclassificado R$ 23.115,00 16/04/2021 15:35:08:801

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:10:08:043 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:10:08:043 SISTEMA A melhor proposta foi de R$24.684,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:10:08:043 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.

16/04/2021 15:10:08:043 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.

16/04/2021 15:10:08:043 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.

16/04/2021 15:10:08:043 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:10:08:043 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.

16/04/2021 15:10:08:043 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.

16/04/2021 15:10:08:043 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:23:08:043 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:23:08:043 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.

16/04/2021 15:25:08:043 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.

16/04/2021 15:25:08:043 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$24.674,00.

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 12
segundos.

16/04/2021 15:32:20:043 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

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:32:20:043 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

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:32:20:043 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,

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA O fornecedor, KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA O fornecedor, SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:32:20:043 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$22.890,00.

16/04/2021 15:37:20:043 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:37:20:043 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:37:20:043 SISTEMA A menor proposta foi dada por KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME no valor de
R$22.800,00.

16/04/2021 15:37:20:043 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:38:41:096 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio, para eguimaraes@tjgo.jus.br, da proposta atualizada.

16/04/2021 15:38:47:251 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:28:15:107 PREGOEIRO Solicito à empresa KM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME o envio da proposta atualizada. A
documentação anexada no sistema será analisada.

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 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/05/2021 17:06:43:375 PREGOEIRO Empresa KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS desclassificada, conforme parecer técnico da
Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e subitens do Termo de
Referência Anexo II do edital.

04/05/2021 17:07:17:744 PREGOEIRO Solicito à empresa SERRA MOBILE manifestar quanto ao interesse no item. Caso tenha interesse enviar
proposta atualizada. Os documentos anexados no sistema serão analisados

04/05/2021 17:10:52:678 SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME

Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), temos interesse.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 15:33:59:681 --- R$ 24.684,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

2 15/04/2021 17:46:18:960 --- R$ 24.684,00 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

3 16/04/2021 15:11:01:345 --- R$ 24.674,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

4 16/04/2021 15:29:04:757 --- R$ 22.890,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

5 16/04/2021 15:34:38:661 --- R$ 22.800,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

6 16/04/2021 15:35:08:801 --- R$ 23.115,00 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

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

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 07/05/2021 15:53:05:221  -  Fracassado

Data/Hora 04/05/2021-17:03:22

Fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e subitens do Termo de Referência

Anexo II do edital.

Data/Hora 07/05/2021-15:53:05

Fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Observação Desclassificada conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio. Não foram apresentados os laudos exigidos no item 4.2 do TR. e a "prancheta" do

mobiliário ofertado não atende à exigência técnica e não possui apoio para "cotovelo".
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME* Arrematante R$ 2.790,00 15/04/2021 16:02:21:058

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA A melhor proposta foi de R$2.790,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:10:22:836 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.

16/04/2021 15:10:22:836 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.

16/04/2021 15:10:22:836 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.

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:22:836 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:23:22:836 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:23:22:836 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.

16/04/2021 15:25:22:836 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.

16/04/2021 15:25:22:836 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$2.790,00.

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 23
segundos.

16/04/2021 15:32:45:836 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

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:32:45:836 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

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:32:45:836 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,

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA O fornecedor, VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:32:45:836 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$2.790,00.

16/04/2021 15:37:45:836 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:37:45:836 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.

16/04/2021 15:37:45:836 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:37:45:836 SISTEMA A menor proposta foi dada por VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI no valor de
R$2.790,00.

16/04/2021 15:37:45:836 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:38:54:963 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 16:28:10:604 VIA NACIONAL COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI

boa tarde, Equipe cpl, proposta realinhada anexada.

16/04/2021 17:28:39:825 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

13/05/2021 09:47:26:380 PREGOEIRO Empresa VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS declarada vencedora após análise técnica e
aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação.

13/05/2021 09:48:05:413 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 16:02:21:058 --- R$ 2.790,00 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS 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 04/05/2021 17:05:24:540  -  Arrematado

Data/Hora 13/05/2021 09:43:14:123  -  Declarado vencedor

Data/Hora 14/05/2021 18:01:45:963  -  Adjudicado

Fornecedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Contratado R$   2.790,00

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

2 of 2 17/05/2021 14:49

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 17/05/2021 às 16:06.
Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME* Arrematante R$ 8.800,00 15/04/2021 16:02:21:058

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA A melhor proposta foi de R$8.800,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:10:33:384 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.

16/04/2021 15:10:33:384 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.

16/04/2021 15:10:33:384 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.

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:33:384 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:23:33:384 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:23:33:384 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.

16/04/2021 15:25:33:384 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.

16/04/2021 15:25:33:384 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$8.800,00.

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 32
segundos.

16/04/2021 15:28:05:384 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

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:28:05:384 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

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:28:05:384 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,

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA O fornecedor, VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:28:05:384 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$8.800,00.

16/04/2021 15:33:05:384 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:33:05:384 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.

16/04/2021 15:33:05:384 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:33:05:384 SISTEMA A menor proposta foi dada por VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI no valor de
R$8.800,00.

16/04/2021 15:33:05:384 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:34:26:974 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 16:28:27:288 VIA NACIONAL COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI

boa tarde, Equipe cpl, proposta realinhada anexada.

16/04/2021 17:29:17:534 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

13/05/2021 09:48:27:127 PREGOEIRO Empresa VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS declarada vencedora após análise técnica e
aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação.

13/05/2021 09:48:52:816 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 16:02:21:058 --- R$ 8.800,00 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS 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 16/04/2021 15:34:26:974  -  Arrematado

Data/Hora 13/05/2021 09:44:09:446  -  Declarado vencedor

Data/Hora 14/05/2021 18:02:18:693  -  Adjudicado

Fornecedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Contratado R$   8.800,00
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME* Arrematante R$ 4.550,00 15/04/2021 16:02:21:058

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA A melhor proposta foi de R$4.550,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:10:42:322 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.

16/04/2021 15:10:42:322 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.

16/04/2021 15:10:42:322 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.

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:42:322 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:23:42:322 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:23:42:322 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.

16/04/2021 15:25:42:322 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.

16/04/2021 15:25:42:322 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$4.550,00.

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 17
segundos.

16/04/2021 15:34:59:322 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

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:34:59:322 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

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:34:59:322 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,

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA O fornecedor, VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:34:59:322 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$4.550,00.

16/04/2021 15:39:59:322 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:39:59:322 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.

16/04/2021 15:39:59:322 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:39:59:322 SISTEMA A menor proposta foi dada por VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI no valor de
R$4.550,00.

16/04/2021 15:39:59:322 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:40:34:253 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 16:28:42:565 VIA NACIONAL COMERCIO DE
BRINQUEDOS EIRELI

boa tarde, Equipe cpl, proposta realinhada anexada.

16/04/2021 17:29:51:155 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

13/05/2021 09:49:04:448 PREGOEIRO Empresa VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS declarada vencedora após análise técnica e
aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de habilitação.

13/05/2021 09:49:44:525 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 16:02:21:058 --- R$ 4.550,00 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS 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 16/04/2021 15:40:34:253  -  Arrematado

Data/Hora 13/05/2021 09:44:25:829  -  Declarado vencedor

Data/Hora 14/05/2021 18:02:54:880  -  Adjudicado

Fornecedor VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

Contratado R$   4.550,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE EPP* Arrematante R$ 996,00 16/04/2021 15:30:31:458

2 ALOHA COMERCIAL LTDA ME* Classificado R$ 1.060,00 16/04/2021 01:34:28:569

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.060,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:10:52:477 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.

16/04/2021 15:10:52:477 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.

16/04/2021 15:10:52:477 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.

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:10:52:477 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:23:52:477 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:23:52:477 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.

16/04/2021 15:25:52:477 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.

16/04/2021 15:25:52:477 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.059,00.

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 08
segundos.

16/04/2021 15:29:00:477 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

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:29:00:477 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

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:29:00:477 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,

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA O fornecedor, LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA O fornecedor, ALOHA COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:29:00:477 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.059,00.

16/04/2021 15:34:00:477 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:34:00:477 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:34:00:477 SISTEMA A menor proposta foi dada por LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE no valor
de R$996,00.

16/04/2021 15:34:00:477 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:35:21:391 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:30:56:857 PREGOEIRO Solicito à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI o envio da proposta
atualizada. A documentação anexada no sistema será analisada.

04/05/2021 17:49:52:623 PREGOEIRO Empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS declarada vencedora após análise
técnica e aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de
habilitação.

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 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/05/2021 17:51:29:129 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 11:23:01:346 --- R$ 1.061,64 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

2 16/04/2021 01:34:28:569 --- R$ 1.060,00 ALOHA COMERCIAL LTDA

3 16/04/2021 15:17:49:408 --- R$ 1.059,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

4 16/04/2021 15:30:31:458 --- R$ 996,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

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 16/04/2021 15:35:21:391  -  Arrematado

Data/Hora 04/05/2021 17:48:09:495  -  Declarado vencedor

Data/Hora 13/05/2021 09:53:32:290  -  Adjudicado

Fornecedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Contratado R$   996,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 7]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE EPP* Arrematante R$ 6.400,00 16/04/2021 15:34:11:440

2 ALOHA COMERCIAL LTDA ME* Classificado R$ 6.507,02 16/04/2021 01:34:28:569

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.507,02, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:11:28:762 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.

16/04/2021 15:11:28:762 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.

16/04/2021 15:11:28:762 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.

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:28:762 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:24:28:762 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:24:28:762 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.

16/04/2021 15:26:28:762 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.

16/04/2021 15:26:28:762 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$6.500,00.

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 10
segundos.

16/04/2021 15:33:38:762 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

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:33:38:762 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

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:33:38:762 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,

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA O fornecedor, LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA O fornecedor, ALOHA COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:33:38:762 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$6.500,00.

16/04/2021 15:38:38:762 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:38:38:762 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:38:38:762 SISTEMA A menor proposta foi dada por LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE no valor
de R$6.400,00.

16/04/2021 15:38:38:762 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:39:07:752 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio, para eguimaraes@tjgo.jus.br, da proposta atualizada.

16/04/2021 15:39:17:767 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:31:48:138 PREGOEIRO Solicito à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI o envio da proposta
atualizada. A documentação anexada no sistema será analisada.

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 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/05/2021 17:51:39:485 PREGOEIRO Empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS declarada vencedora após análise
técnica e aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de
habilitação.

04/05/2021 17:52:21:251 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 11:23:01:346 --- R$ 6.507,02 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

2 16/04/2021 01:34:28:569 --- R$ 6.507,02 ALOHA COMERCIAL LTDA

3 16/04/2021 15:12:31:635 --- R$ 6.500,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

4 16/04/2021 15:34:11:440 --- R$ 6.400,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

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 16/04/2021 15:39:17:767  -  Arrematado

Data/Hora 04/05/2021 17:48:25:964  -  Declarado vencedor

Data/Hora 13/05/2021 09:54:18:255  -  Adjudicado

Fornecedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Contratado R$   6.400,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 8]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE EPP* Arrematante R$ 1.300,00 16/04/2021 15:31:45:928

2 ALOHA COMERCIAL LTDA ME* Classificado R$ 1.462,90 16/04/2021 01:34:28:569

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.462,90, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:11:40:047 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.

16/04/2021 15:11:40:047 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.

16/04/2021 15:11:40:047 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.

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:40:047 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:24:40:047 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:24:40:047 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.

16/04/2021 15:26:40:047 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.

16/04/2021 15:26:40:047 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.460,00.

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 22
segundos.

16/04/2021 15:31:02:047 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

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:31:02:047 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

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:31:02:047 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,

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA O fornecedor, LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA O fornecedor, ALOHA COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:31:02:047 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.460,00.

16/04/2021 15:36:02:047 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:36:02:047 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:36:02:047 SISTEMA A menor proposta foi dada por LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE no valor
de R$1.300,00.

16/04/2021 15:36:02:047 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:36:57:263 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio, para eguimaraes@tjgo.jus.br, da proposta atualizada.

16/04/2021 15:37:05:018 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:32:08:678 PREGOEIRO Solicito à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI o envio da proposta
atualizada. A documentação anexada no sistema será analisada.

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 33 de 33 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/05/2021 17:51:50:899 PREGOEIRO Empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS declarada vencedora após análise
técnica e aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de
habilitação.

04/05/2021 17:52:29:072 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 11:23:01:346 --- R$ 1.462,90 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

2 16/04/2021 01:34:28:569 --- R$ 1.462,90 ALOHA COMERCIAL LTDA

3 16/04/2021 15:12:55:709 --- R$ 1.460,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

4 16/04/2021 15:31:45:928 --- R$ 1.300,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

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 16/04/2021 15:37:05:018  -  Arrematado

Data/Hora 04/05/2021 17:48:38:322  -  Declarado vencedor

Data/Hora 13/05/2021 09:55:12:321  -  Adjudicado

Fornecedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Contratado R$   1.300,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 9]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE EPP* Arrematante R$ 5.899,98 13/05/2021 09:56:58:582

2 ALOHA COMERCIAL LTDA ME* Classificado R$ 6.346,20 16/04/2021 01:34:28:569

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.346,20, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:11:53:173 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.

16/04/2021 15:11:53:173 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.

16/04/2021 15:11:53:173 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.

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:11:53:173 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:24:53:173 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:24:53:173 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.

16/04/2021 15:26:53:173 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.

16/04/2021 15:26:53:173 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$6.300,00.

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 19
segundos.

16/04/2021 15:28:12:173 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

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:28:12:173 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

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:28:12:173 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,

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA O fornecedor, LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA O fornecedor, ALOHA COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:28:12:173 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$6.300,00.

16/04/2021 15:33:12:173 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:33:12:173 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:33:12:173 SISTEMA A menor proposta foi dada por LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE no valor
de R$5.900,00.

16/04/2021 15:33:12:173 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:35:03:771 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:32:26:990 PREGOEIRO Solicito à empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI o envio da proposta
atualizada. A documentação anexada no sistema será analisada.

04/05/2021 17:52:02:659 PREGOEIRO Empresa LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS declarada vencedora após análise
técnica e aprovação da proposta realizada pela Divisão de Patrimônio e análise dos documentos de
habilitação.

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 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/05/2021 17:52:37:424 PREGOEIRO Abre-se o prazo de 24h para manifestação motivada de intenção de recorrer.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 11:23:01:346 --- R$ 6.346,20 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

2 16/04/2021 01:34:28:569 --- R$ 6.346,20 ALOHA COMERCIAL LTDA

3 16/04/2021 15:13:11:433 --- R$ 6.300,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

4 16/04/2021 15:29:15:545 --- R$ 5.900,00 LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

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 16/04/2021 15:35:03:771  -  Arrematado

Data/Hora 04/05/2021 17:48:51:616  -  Declarado vencedor

Data/Hora 13/05/2021 09:57:21:560  -  Adjudicado

Fornecedor LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRE

Contratado R$   5.899,98
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 10]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ALOHA COMERCIAL LTDA ME* Desclassificado R$ 1.530,00 16/04/2021 01:34:28:569

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.530,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:12:07:102 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.

16/04/2021 15:12:07:102 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.

16/04/2021 15:12:07:102 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.

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:12:07:102 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:25:07:102 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:25:07:102 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.

16/04/2021 15:27:07:102 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.

16/04/2021 15:27:07:102 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.530,00.

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 37
segundos.

16/04/2021 15:30:44:102 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

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:30:44:102 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

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:30:44:102 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,

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA O fornecedor, ALOHA COMERCIAL LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:30:44:102 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.530,00.

16/04/2021 15:35:44:102 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:35:44:102 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.

16/04/2021 15:35:44:102 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:35:44:102 SISTEMA A menor proposta foi dada por ALOHA COMERCIAL LTDA no valor de R$1.530,00.

16/04/2021 15:35:44:102 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:36:37:091 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 15:56:40:783 PREGOEIRO Terminada a disputa solicito ao arrematante o envio, para eguimaraes@tjgo.jus.br e em arquivo pdf, da
proposta e documentos de habilitação.

Lista de lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

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

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 16/04/2021 01:34:28:569 --- R$ 1.530,00 ALOHA COMERCIAL LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 27/04/2021 16:42:39:562  -  Fracassado

Data/Hora 27/04/2021-16:42:39

Fornecedor ALOHA COMERCIAL LTDA

Observação Desclassificada por não encaminhar proposta atualizada e documentos de habilitação para análise.
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 12]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME* Desclassificado R$ 1.039,89 16/04/2021 07:59:40:036

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.039,89, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:32:05:190 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.

16/04/2021 15:32:05:190 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.

16/04/2021 15:32:05:190 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.

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:32:05:190 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:45:05:190 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:45:05:190 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.

16/04/2021 15:47:05:190 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.

16/04/2021 15:47:05:190 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.039,89.

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 13
segundos.

16/04/2021 15:49:18:190 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

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:49:18:190 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

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:49:18:190 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,

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA O fornecedor, T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:49:18:190 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.039,89.

16/04/2021 15:54:18:190 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:54:18:190 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.

16/04/2021 15:54:18:190 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:54:18:190 SISTEMA A menor proposta foi dada por T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI no valor de
R$1.039,89.

16/04/2021 15:54:18:190 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:57:01:178 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:33:07:878 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

16/04/2021 18:02:00:404 T NAVA COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS EIRELI

Sr. Pregoeiro, acabamos de enviar a proposta e catálogo para vossa análise.

22/04/2021 15:44:09:768 PREGOEIRO Boa tarde! Ainda estamos analisando proposta e documentos.

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 1 de 1 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 16/04/2021 07:59:40:036 --- R$ 1.039,89 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/05/2021 17:00:55:813  -  Fracassado

Data/Hora 04/05/2021-17:00:55

Fornecedor T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por deixar de apresentar os laudos técnicos exigidos e não oferecer o serviço de

instalação conforme exigência do Termo de Referência Anexo II do edital.
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 13]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 2.800,00 16/04/2021 15:52:27:654

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA A melhor proposta foi de R$4.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:35:38:026 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.

16/04/2021 15:35:38:026 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.

16/04/2021 15:35:38:026 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.

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:35:38:026 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:48:38:026 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:48:38:026 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.

16/04/2021 15:50:38:026 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.

16/04/2021 15:50:38:026 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$4.000,00.

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 25
segundos.

16/04/2021 15:51:03:026 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

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:51:03:026 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

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:51:03:026 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,

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA O fornecedor, KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:51:03:026 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$4.000,00.

16/04/2021 15:56:03:026 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 15:56:03:026 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 15:56:03:026 SISTEMA A menor proposta foi dada por KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME no valor de
R$2.800,00.

16/04/2021 15:56:03:026 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 15:57:04:645 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:33:27:689 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 17:24:13:977 --- R$ 4.000,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

2 16/04/2021 15:52:27:654 --- R$ 2.800,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/05/2021 17:08:38:428  -  Fracassado

Data/Hora 04/05/2021-17:08:38

Fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e subitens do Termo de Referência

Anexo II do edital.
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 864510] e Lote [nº 14]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 6.300,00 16/04/2021 15:57:24:084

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA Começou a disputa do lote.

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.320,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

16/04/2021 15:35:47:172 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.

16/04/2021 15:35:47:172 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.

16/04/2021 15:35:47:172 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.

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

16/04/2021 15:35:47:172 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

16/04/2021 15:48:47:172 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

16/04/2021 15:48:47:172 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.

16/04/2021 15:50:47:172 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.

16/04/2021 15:50:47:172 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$6.320,00.

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 46
segundos.

16/04/2021 15:56:33:172 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

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

16/04/2021 15:56:33:172 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

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16/04/2021 15:56:33:172 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,

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA O fornecedor, KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16/04/2021 15:56:33:172 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$6.320,00.

16/04/2021 16:01:33:172 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

16/04/2021 16:01:33:172 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

16/04/2021 16:01:33:172 SISTEMA A menor proposta foi dada por KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME no valor de
R$6.300,00.

16/04/2021 16:01:33:172 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

16/04/2021 16:07:25:398 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

16/04/2021 17:33:45:552 PREGOEIRO A documentação anexada no sistema será analisada.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ELMA GUIMARAES

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 15/04/2021 17:24:13:977 --- R$ 6.320,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

2 16/04/2021 15:57:24:084 --- R$ 6.300,00 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Data/Hora 04/05/2021 17:09:03:424  -  Fracassado

Data/Hora 04/05/2021-17:09:03

Fornecedor KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Observação Desclassificada, conforme parecer técnico da Divisão de Patrimônio, por desconformidade com as exigências do item 4.2 e subitens do Termo de Referência

Anexo II do edital.

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

2 of 2 17/05/2021 15:00

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Assinado digitalmente por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 17/05/2021 às 16:06.
Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 411107451199 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202003000217166

Itallo Augusto Rodrigues Godoy
ASSISTENTE DE SECRETARIA
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 17/05/2021 às 16:06

Nº Processo PROAD: 202003000217166

ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 18/05/2021 às 18:08


