
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: 202011000246710)

 

     às 10:00:11 horas do dia 13/04/2021 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

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

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

202011000246710 - 2021/010/2021 que tem por objeto Fornecimento, transporte e

aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO), através do Sistema de Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA.

Lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA,

ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS,

GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA, INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS,

PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA, SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E

VARJÃO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 18:52:23:608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 402.990,00

12/04/2021 22:54:37:433 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME  R$ 422.180,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 422.180.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 18:52:23:608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 87.885,00
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Lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS,

CORUMBÁ DE GOIÁS, COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ,

PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E

VIANÓPOLIS.

Lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA

ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ, MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA,

QUIRINÓPOLIS, RIO VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO

SIMÃO.

Lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO

ANTÔNIO DO DESCOBERTO E

VALPARAÍSO DE GOIÁS.

Lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA.

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 125.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 18:52:23:608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 60.900,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 87.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 18:52:23:608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 63.525,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 90.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 18:52:23:608 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 51.660,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 73.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 133.320,00
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Lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA,

ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS,

GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA, INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS,

PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA, SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E

VARJÃO.

Lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS,

CORUMBÁ DE GOIÁS, COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ,

PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E

VIANÓPOLIS.

Lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA

ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ, MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA,

QUIRINÓPOLIS, RIO VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO

SIMÃO.

Lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO

ANTÔNIO DO  DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 41.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 27.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 28.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 24.450,00
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Lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI

ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA, GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS,

PANAMÁ E PONTALINA.

Lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE

GOIÁS, ALVORADA DO NORTE, CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES

DE GOIÁS, IACIARA, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS.

Lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS,

ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA, ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES,

MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS, SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA.

Lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS,

CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI, GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO,

SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ.

Lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS,

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 63.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 68.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 58.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 71.400,00
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AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA, IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA,

PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.

Lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO

DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES, GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA

TEREZINHA DE GOIÁS.

Lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE,

FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.

Lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA

ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU,

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

 

Lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 48.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 48.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 24.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 23.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2021 10:20:30:505 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 268.660,00

13/04/2021 10:19:01:353 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 307.040,00

13/04/2021 10:17:49:533 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME  R$ 344.500,00
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Lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA,

ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS,

GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA, INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS,

PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA, SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E

VARJÃO.

Lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS,

CORUMBÁ DE GOIÁS, COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ,

PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E

VIANÓPOLIS.

Lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA

ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ, MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA,

QUIRINÓPOLIS, RIO VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO

SIMÃO.

Lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO

ANTÔNIO DO DESCOBERTO E

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2021 10:07:39:006 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 86.211,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 125.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2021 10:21:42:461 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 58.000,00

13/04/2021 10:08:05:985 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 59.740,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2021 10:09:02:255 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 50.676,00

12/04/2021 20:26:45:570 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 90.750,00
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VALPARAÍSO DE GOIÁS.

Lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA.

Lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA,

ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS,

GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA, INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS,

PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA, SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E

VARJÃO.

Lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS,

CORUMBÁ DE GOIÁS, COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ,

PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E

VIANÓPOLIS.

Lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA

ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ, MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA,

QUIRINÓPOLIS, RIO VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO

SIMÃO.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/04/2021 10:19:51:025 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA  R$ 44.280,00

13/04/2021 10:22:01:119 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 49.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 133.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 41.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 27.450,00
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Lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO

ANTÔNIO DO  DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS.

Lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI

ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA, GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS,

PANAMÁ E PONTALINA.

Lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE

GOIÁS, ALVORADA DO NORTE, CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES

DE GOIÁS, IACIARA, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS.

Lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS,

ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA, ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES,

MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS, SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA.

Lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 28.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:30:02:291 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 24.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 63.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 68.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 58.200,00
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influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS,

CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI, GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO,

SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ.

Lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS,

AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA, IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA,

PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.

Lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO

DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES, GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA

TEREZINHA DE GOIÁS.

Lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE,

FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.

Lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação de vacina antigripal, tetravalente contra

influenza de acordo com as condições e especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de

outubro de 2020), para imunização de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA

ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU,

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 71.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:32:47:780 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 48.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 48.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 24.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    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 13/04/2021, às 10:24:08 horas, no lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 20/04/2021, às 18:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:17:46 horas, no lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital.

Declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às 18:47:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:47:56 horas, no lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor, apresentou documentação e

proposta de acordo com as exigências do edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:47:56 horas, no lote (1) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

12/04/2021 20:34:26:112 SAN PIETRO VACINAS EIRELI  R$ 23.550,00
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Goiás (TJGO) -

1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$ 268.660,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:21:36 horas, no lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:18:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:18:21 horas, no lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou

toda documentação exigida no edital. Declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021,

às 18:48:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:48:53 horas, no lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor

apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do edital, motivo pelo

qual adjudico-lhe seu objeto.
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    No dia 20/04/2021, às 18:48:53 horas, no lote (2) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ,  HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

com o valor R$ 86.211,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:24:14 horas, no lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:19:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:19:09 horas, no lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi

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

apresentou toda documentação exigida no edital. Declaro vencedor do referido lote. No dia

20/04/2021, às 18:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:49:43 horas, no lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado

vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com as normas do edital, motivo

pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:49:43 horas, no lote (3) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS

EIRELI com o valor R$ 58.000,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:21:51 horas, no lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:19:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:19:50 horas, no lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

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

arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido

lote. No dia 20/04/2021, às 18:50:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:50:41 horas, no lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de
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Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante,

declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo

pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:50:41 horas, no lote (4) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERVICO SOCIAL DA

INDUSTRIA com o valor R$ 50.674,80.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:26:45 horas, no lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E

VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 20/04/2021, às 18:20:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:20:30 horas, no lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E

VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda documentação exigida no

edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às 18:51:29 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/04/2021, às 18:51:29 horas, no lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E

VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor apresentou proposta e

documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:51:29 horas, no lote (5) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E

VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA com o valor R$ 44.280,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:21:44 horas, no lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  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 :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:21:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:21:06 horas, no lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda

documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às

18:52:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:52:12 horas, no lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação
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de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor, apresentou proposta

e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:52:12 horas, no lote (6) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 1ª REGIÃO � GOIÂNIA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$

84.840,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:27:42 horas, no lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:21:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:21:44 horas, no lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou

toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021,

às 18:52:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:52:57 horas, no lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação
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de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor,

apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe

seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:52:57 horas, no lote (7) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 2ª REGIÃO � APARECIDA DE GOIÂNIA, ANICUNS, ARAÇU, BELA VISTA

DE GOIÁS, CROMÍNIA, EDEIA, FIRMINÓPOLIS, GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA,

INHUMAS, JANDAIA, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRACANJUBA,

SENADOR CANEDO, TRINDADE, TURVÂNIA E VARJÃO. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o

valor R$ 27.900,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:30:39 horas, no lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:22:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:22:19 horas, no lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante

apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia

20/04/2021, às 18:53:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:53:42 horas, no lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado

vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com o edital, motivo pelo qual

adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:53:42 horas, no lote (8) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 3ª REGIÃO � ABADIÂNIA, ANÁPOLIS, CORUMBÁ DE GOIÁS,

COCALZINHO DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS, JARAGUÁ, PIRENÓPOLIS, PETROLINA DE

GOIÁS, SILVÂNIA, LEOPOLDO DE BULHÕES E VIANÓPOLIS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS

EIRELI com o valor R$ 18.300,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:27:20 horas, no lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:23:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:23:00 horas, no lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de
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Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

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

arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido

lote. No dia 20/04/2021, às 18:54:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:54:38 horas, no lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante,

declarado vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:54:38 horas, no lote (9) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 5ª REGIÃO � ACREÚNA, CACHOEIRA ALTA, CAÇU, ITAJÁ, JATAÍ,

MAURILÂNDIA, MINEIROS, MONTIVIDIU, PARANAIGUARA, QUIRINÓPOLIS, RIO

VERDE, SANTA HELENA DE GOIÁS, SERRANÓPOLIS E SÃO SIMÃO. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS

EIRELI com o valor R$ 27.550,00.

 

    No dia 13/04/2021, às 10:23:08 horas, no lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/04/2021, às 18:23:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:23:42 horas, no lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação
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de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda

documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às

18:55:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:55:40 horas, no lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor,

apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do edital, motivo pelo

qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:55:40 horas, no lote (10) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  7ª REGIÃO � ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, CIDADE

OCIDENTAL, CRISTALINA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO E VALPARAÍSO DE GOIÁS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$

23.635,00.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:05:45 horas, no lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA,

GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PANAMÁ E PONTALINA. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às 18:24:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/04/2021, às 18:24:51 horas, no lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA,

GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PANAMÁ E PONTALINA. -  a situação

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

arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido

lote. No dia 20/04/2021, às 18:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:56:48 horas, no lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA,

GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PANAMÁ E PONTALINA. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante,

declarado vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:56:48 horas, no lote (11) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 4ª REGIÃO � BOM JESUS, BURITI ALEGRE, CACHOEIRA DOURADA,

GOIATUBA, ITUMBIARA, JOVIÂNIA, MORRINHOS, PANAMÁ E PONTALINA. -  pelo

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

VACINAS EIRELI com o valor R$ 60.900,00.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:05:53 horas, no lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE,

CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES DE GOIÁS, IACIARA, PADRE

BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS. -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às 18:25:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 20/04/2021, às 18:25:22 horas, no lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE,

CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES DE GOIÁS, IACIARA, PADRE

BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou

toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021,

às 18:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:57:43 horas, no lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE,

CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES DE GOIÁS, IACIARA, PADRE

BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor,

apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do edital, motivo pelo

qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:57:43 horas, no lote (12) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 6ª REGIÃO � ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE,

CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, FORMOSA, FLORES DE GOIÁS, IACIARA, PADRE

BERNARDO, PLANALTINA, POSSE E SÃO DOMINGOS. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o

valor R$ 67.000,23.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:05:59 horas, no lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS, ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA,

ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES, MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS,

SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA. -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às 18:25:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:25:58 horas, no lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS, ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA,

ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES, MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS,

SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou

toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021,

às 18:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:58:48 horas, no lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS, ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA,

ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES, MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS,

SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor,

apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do edital, motivo pelo

qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:58:48 horas, no lote (13) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -8ª REGIÃO � ARUANÃ, GOIÁS, ITABERAÍ, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA,

ITAGUARU, ITAUÇU, JUSSARA MOSSÂMEDES, MOZARLÂNDIA, NOVA CRIXÁS,

SANCLERLÂNDIA, TAQUARAL DE GOIÁS E URUANA. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o

valor R$ 56.636,36.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:06:04 horas, no lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de
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Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS, CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI,

GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO, SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às

18:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:26:32 horas, no lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS, CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI,

GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO, SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ. -

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

seguinte: O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor

do referido lote. No dia 20/04/2021, às 18:59:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:59:43 horas, no lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS, CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI,

GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO, SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ. -

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

arrematante, declarado vencedor apresentou proposta e documentação de acordo com as

exigências do edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 18:59:43 horas, no lote (14) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 9ª REGIÃO � CALDAS NOVAS, CORUMBAÍBA, CATALÃO, CUMARI,

GOIANDIRA, IPAMERI, ORIZONA, PIRES DO RIO, SANTA CRUZ DE GOIÁS E URUTAÍ. -

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

PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$ 69.481,72.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:06:09 horas, no lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS, AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA,
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IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE

GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às 18:27:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:27:24 horas, no lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS, AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA,

IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE

GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda

documentação exigida no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às

19:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 19:00:41 horas, no lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS, AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA,

IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE

GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor,

apresentou proposta e documentação de acordo com as exigências do edital, motivo pelo

qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 19:00:41 horas, no lote (15) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 10ª REGIÃO � ARAGARÇAS, AURILÂNDIA, CAIAPÔNIA, FAZENDA NOVA,

IPORÁ, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, PARAÚNA, PIRANHAS, MONTES CLAROS DE

GOIÁS E SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$

46.710,40.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:06:13 horas, no lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e
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especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES,

GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às

18:27:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:27:58 horas, no lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES,

GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. -  a

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

O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor do

referido lote. No dia 20/04/2021, às 19:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 19:02:00 horas, no lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES,

GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. -  a

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

arrematante, declaradof vencedor apresentou proposta e documentação de  acordo com as

exigências do edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 19:02:00 horas, no lote (16) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 11ª REGIÃO � BARRO ALTO, CARMO DO RIO VERDE, CRIXÁS, CERES,

GOIANÉSIA, ITAPACI, RIALMA, RUBIATABA E SANTA TEREZINHA DE GOIÁS. -  pelo

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

VACINAS EIRELI com o valor R$ 47.586,22.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:06:17 horas, no lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de
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magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU

E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. -  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 :

pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às 18:28:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:28:48 horas, no lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU

E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou toda documentação exigida

no edital, declaro vencedor do referido lote. No dia 20/04/2021, às 19:02:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 19:02:53 horas, no lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU

E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O arrematante, declarado vencedor, apresentou proposta e

documentação de acordo com edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 19:02:53 horas, no lote (17) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) - 12ª REGIÃO � ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, MINAÇU, PORANGATU

E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa SAN PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$ 23.647,14.

 

    No dia 14/04/2021, às 19:06:21 horas, no lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU, -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 20/04/2021, às

18:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 18:29:25 horas, no lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU, -

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

seguinte: O arrematante apresentou toda documentação exigida no edital, declaro vencedor

do referido lote. No dia 20/04/2021, às 19:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2021, às 19:03:55 horas, no lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU, -

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

arrematante, declarado vencedor, apresentou proposta e documentação de acordo com o

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe seu objeto.

 

    No dia 20/04/2021, às 19:03:55 horas, no lote (18) - Fornecimento, transporte e aplicação

de vacina antigripal, tetravalente contra influenza de acordo com as condições e

especificações da ANVISA (RE nº. 4.184, de 15 de outubro de 2020), para imunização de

magistrados, servidores, estagiários e terceirizados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) -  13ª REGIÃO �CAMPINORTE, MARA ROSA, NIQUELÂNDIA E URUAÇU, -

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

PIETRO VACINAS EIRELI com o valor R$ 22.917,29.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARCELO DE AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.599.839/0001-86 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

18.887.366/0001-90 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

03.786.187/0001-99 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 268.660,00 13/04/2021 10:20:30:505

2 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OE* Classificado R$ 307.040,00 13/04/2021 10:19:01:353

3 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME ME* Classificado R$ 344.500,00 13/04/2021 10:17:49:533

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:11:135 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:11:135 SISTEMA A melhor proposta foi de R$402.990,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:11:135 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.

13/04/2021 10:00:11:135 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.

13/04/2021 10:00:11:135 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.

13/04/2021 10:00:11:135 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:11:135 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.

13/04/2021 10:00:11:135 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.

13/04/2021 10:00:11:135 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:11:135 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:11:135 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.

13/04/2021 10:15:11:135 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.

13/04/2021 10:15:11:135 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$389.900,00

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 27
segundos.

13/04/2021 10:18:38:135 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

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 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

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:18:38:135 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,

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA O fornecedor, CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA O fornecedor, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:18:38:135 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$344.500,00.

13/04/2021 10:23:38:135 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:23:38:135 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:23:38:135 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$268.660,00.

13/04/2021 10:23:38:135 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:24:08:075 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Mostrando de 1 até 19 de 19 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 12:42:31:866 SAN PIETRO VACINAS EIRELI Boa tarde, necessita enviar a proposta, por qual sistema

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 18:52:23:608 --- R$ 402.990,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

2 12/04/2021 20:26:45:570 --- R$ 422.180.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

3 12/04/2021 22:54:37:433 --- R$ 422.180,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

4 13/04/2021 10:02:55:544 --- R$ 399.152,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

5 13/04/2021 10:07:13:352 --- R$ 395.314,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

6 13/04/2021 10:10:19:214 --- R$ 394.950,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

7 13/04/2021 10:13:35:171 --- R$ 391.476,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

8 13/04/2021 10:15:09:044 --- R$ 389.900,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

9 13/04/2021 10:15:43:157 --- R$ 387.638,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

10 13/04/2021 10:15:53:153 --- R$ 387.450,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

11 13/04/2021 10:16:11:057 --- R$ 400.000.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

12 13/04/2021 10:16:16:371 --- R$ 383.800,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

13 13/04/2021 10:16:23:950 --- R$ 400.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

14 13/04/2021 10:16:32:672 --- R$ 382.800,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

15 13/04/2021 10:17:30:238 --- R$ 345.420,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

16 13/04/2021 10:17:49:533 --- R$ 344.500,00 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME

17 13/04/2021 10:18:23:147 --- R$ 370.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

18 13/04/2021 10:19:01:353 --- R$ 307.040,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

19 13/04/2021 10:20:30:505 --- R$ 268.660,00 SAN PIETRO VACINAS 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 13/04/2021 10:24:08:075  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:17:46:387  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:47:56:708  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   268.660,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OE* Arrematante R$ 86.211,00 20/04/2021 18:35:34:700

2 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Classificado R$ 125.550,00 12/04/2021 20:26:45:570

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:15:331 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:15:331 SISTEMA A melhor proposta foi de R$87.885,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:15:331 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.

13/04/2021 10:00:15:331 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.

13/04/2021 10:00:15:331 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.

13/04/2021 10:00:15:331 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:15:331 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.

13/04/2021 10:00:15:331 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.

13/04/2021 10:00:15:331 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:15:331 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:15:331 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.

13/04/2021 10:15:15:331 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.

13/04/2021 10:15:15:331 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$86.211,00.

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 26
segundos.

13/04/2021 10:15:41:331 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

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:15:41:331 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

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:15:41:331 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,

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA O fornecedor, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:15:41:331 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$86.211,00.

13/04/2021 10:20:41:331 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:20:41:331 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.

13/04/2021 10:20:41:331 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:20:41:331 SISTEMA A menor proposta foi dada por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA no valor de R$86.211,00.

13/04/2021 10:20:41:331 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:21:35:261 PREGOEIRO Aguardem a análise das propostas e documentações.

13/04/2021 10:21:36:889 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 18:52:23:608 --- R$ 87.885,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

2 12/04/2021 20:26:45:570 --- R$ 125.550,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

3 13/04/2021 10:03:40:981 --- R$ 87.048,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

4 13/04/2021 10:07:39:006 --- R$ 86.211,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 13/04/2021 10:21:36:889  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:18:21:905  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:48:53:774  -  Adjudicado

Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Contratado R$   86.211,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 58.000,00 13/04/2021 10:21:42:461

2 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OE* Classificado R$ 59.740,00 13/04/2021 10:08:05:985

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:19:314 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:19:314 SISTEMA A melhor proposta foi de R$60.900,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:19:314 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.

13/04/2021 10:00:19:314 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.

13/04/2021 10:00:19:314 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.

13/04/2021 10:00:19:314 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:19:314 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.

13/04/2021 10:00:19:314 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.

13/04/2021 10:00:19:314 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:19:314 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:19:314 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.

13/04/2021 10:15:19:314 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.

13/04/2021 10:15:19:314 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$59.740,00.

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 23
segundos.

13/04/2021 10:18:42:314 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

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:18:42:314 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

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:18:42:314 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,

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA O fornecedor, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:18:42:314 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$59.740,00.

13/04/2021 10:23:42:314 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:23:42:314 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:23:42:314 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$58.000,00.

13/04/2021 10:23:42:314 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:24:14:285 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 18:52:23:608 --- R$ 60.900,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

2 12/04/2021 20:26:45:570 --- R$ 87.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

3 13/04/2021 10:04:19:296 --- R$ 60.320,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

4 13/04/2021 10:08:05:985 --- R$ 59.740,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

5 13/04/2021 10:21:42:461 --- R$ 58.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:24:14:285  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:19:09:199  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:49:43:837  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   58.000,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OE* Arrematante R$ 50.674,80 20/04/2021 18:36:18:039

2 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Classificado R$ 90.750,00 12/04/2021 20:26:45:570

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:23:792 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:23:792 SISTEMA A melhor proposta foi de R$63.525,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:23:792 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.

13/04/2021 10:00:23:792 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.

13/04/2021 10:00:23:792 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.

13/04/2021 10:00:23:792 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:23:792 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.

13/04/2021 10:00:23:792 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.

13/04/2021 10:00:23:792 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:23:792 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:23:792 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.

13/04/2021 10:15:23:792 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.

13/04/2021 10:15:23:792 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$50.676,00.

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 51
segundos.

13/04/2021 10:16:14:792 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

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:16:14:792 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

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:16:14:792 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,

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA O fornecedor, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:16:14:792 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$50.676,00.

13/04/2021 10:21:14:792 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:21:14:792 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.

13/04/2021 10:21:14:792 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:21:14:792 SISTEMA A menor proposta foi dada por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA no valor de R$50.676,00.

13/04/2021 10:21:14:792 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:21:51:349 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 18:52:23:608 --- R$ 63.525,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

2 12/04/2021 20:26:45:570 --- R$ 90.750,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

3 13/04/2021 10:04:49:311 --- R$ 62.920,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

4 13/04/2021 10:08:35:745 --- R$ 62.315,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

5 13/04/2021 10:09:02:255 --- R$ 50.676,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 13/04/2021 10:21:51:349  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:19:50:461  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:50:41:026  -  Adjudicado

Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Contratado R$   50.674,80

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA OE* Arrematante R$ 44.280,00 13/04/2021 10:19:51:025

2 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Classificado R$ 49.000,00 13/04/2021 10:22:01:119

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:28:376 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:28:376 SISTEMA A melhor proposta foi de R$51.660,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:28:376 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.

13/04/2021 10:00:28:376 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.

13/04/2021 10:00:28:376 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.

13/04/2021 10:00:28:376 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:28:376 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.

13/04/2021 10:00:28:376 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.

13/04/2021 10:00:28:376 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:28:376 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:28:376 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.

13/04/2021 10:15:28:376 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.

13/04/2021 10:15:28:376 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$50.676,00.

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 17
segundos.

13/04/2021 10:20:45:376 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

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:20:45:376 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

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:20:45:376 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,

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA O fornecedor, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, está convocado para ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:20:45:376 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$44.280,00.

13/04/2021 10:25:45:376 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:25:45:376 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:25:45:376 SISTEMA A menor proposta foi dada por SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA no valor de R$44.280,00.

13/04/2021 10:25:45:376 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:26:45:171 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



20/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 2/2

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 18:52:23:608 --- R$ 51.660,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

2 12/04/2021 20:26:45:570 --- R$ 73.800,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

3 13/04/2021 10:05:25:302 --- R$ 51.168,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

4 13/04/2021 10:09:47:244 --- R$ 50.676,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

5 13/04/2021 10:19:51:025 --- R$ 44.280,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

6 13/04/2021 10:22:01:119 --- R$ 49.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:26:45:171  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:20:30:123  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:51:29:119  -  Adjudicado

Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Contratado R$   44.280,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



20/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 1/2

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 84.840,00 20/04/2021 18:37:40:952

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:34:585 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:34:585 SISTEMA A melhor proposta foi de R$133.320,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:34:585 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.

13/04/2021 10:00:34:585 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.

13/04/2021 10:00:34:585 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.

13/04/2021 10:00:34:585 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:34:585 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.

13/04/2021 10:00:34:585 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.

13/04/2021 10:00:34:585 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:34:585 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:34:585 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.

13/04/2021 10:15:34:585 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.

13/04/2021 10:15:34:585 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$133.320,00

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 21
segundos.

13/04/2021 10:15:55:585 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

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:15:55:585 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

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:15:55:585 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,

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:15:55:585 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$133.320,00.

13/04/2021 10:20:55:585 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:20:55:585 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.

13/04/2021 10:20:55:585 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:20:55:585 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$133.320,00.

13/04/2021 10:20:55:585 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:21:44:468 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



20/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 2/2

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:30:02:291 --- R$ 133.320,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:21:44:468  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:21:06:540  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:52:12:913  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   84.840,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



20/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 1/2

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 7]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 27.900,00 20/04/2021 18:38:13:614

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:41:293 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:41:293 SISTEMA A melhor proposta foi de R$41.850,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:41:293 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.

13/04/2021 10:00:41:293 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.

13/04/2021 10:00:41:293 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.

13/04/2021 10:00:41:293 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:41:293 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.

13/04/2021 10:00:41:293 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.

13/04/2021 10:00:41:293 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:41:293 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:41:293 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.

13/04/2021 10:15:41:293 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.

13/04/2021 10:15:41:293 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$41.850,00.

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 42
segundos.

13/04/2021 10:22:23:293 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

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:22:23:293 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

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:22:23:293 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,

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:22:23:293 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$41.850,00.

13/04/2021 10:27:23:293 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:27:23:293 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.

13/04/2021 10:27:23:293 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:27:23:293 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$41.850,00.

13/04/2021 10:27:23:293 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:27:42:598 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 2/2

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:30:02:291 --- R$ 41.850,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:27:42:598  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:21:44:866  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:52:57:629  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   27.900,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



20/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/publicar-ata-licitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=863718 1/2

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 8]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 18.300,00 20/04/2021 18:39:10:161

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:47:493 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:47:493 SISTEMA A melhor proposta foi de R$27.450,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:47:493 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.

13/04/2021 10:00:47:493 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.

13/04/2021 10:00:47:493 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.

13/04/2021 10:00:47:493 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:47:493 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.

13/04/2021 10:00:47:493 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.

13/04/2021 10:00:47:493 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:47:493 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:47:493 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.

13/04/2021 10:15:47:493 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.

13/04/2021 10:15:47:493 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$27.450,00.

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 09
segundos.

13/04/2021 10:24:56:493 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

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:24:56:493 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

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:24:56:493 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,

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:24:56:493 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$27.450,00.

13/04/2021 10:29:56:493 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:29:56:493 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.

13/04/2021 10:29:56:493 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:29:56:493 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$27.450,00.

13/04/2021 10:29:56:493 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:30:39:734 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:30:02:291 --- R$ 27.450,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:30:39:734  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:22:19:895  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:53:42:080  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   18.300,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 9]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 27.550,00 20/04/2021 18:39:59:989

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:00:56:039 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:00:56:039 SISTEMA A melhor proposta foi de R$28.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:00:56:039 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.

13/04/2021 10:00:56:039 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.

13/04/2021 10:00:56:039 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.

13/04/2021 10:00:56:039 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:00:56:039 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.

13/04/2021 10:00:56:039 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.

13/04/2021 10:00:56:039 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:13:56:039 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:13:56:039 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.

13/04/2021 10:15:56:039 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.

13/04/2021 10:15:56:039 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$28.500,00.

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 58
segundos.

13/04/2021 10:21:54:039 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

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:21:54:039 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

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:21:54:039 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,

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:21:54:039 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$28.500,00.

13/04/2021 10:26:54:039 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:26:54:039 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.

13/04/2021 10:26:54:039 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:26:54:039 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$28.500,00.

13/04/2021 10:26:54:039 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:27:20:162 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:30:02:291 --- R$ 28.500,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:27:20:162  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:23:00:487  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:54:38:050  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   27.550,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 10]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 23.635,00 20/04/2021 18:40:41:554

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 10:01:04:309 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 10:01:04:309 SISTEMA A melhor proposta foi de R$24.450,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 10:01:04:309 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.

13/04/2021 10:01:04:309 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.

13/04/2021 10:01:04:309 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.

13/04/2021 10:01:04:309 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 10:01:04:309 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.

13/04/2021 10:01:04:309 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.

13/04/2021 10:01:04:309 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 10:14:04:309 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

13/04/2021 10:14:04:309 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.

13/04/2021 10:16:04:309 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.

13/04/2021 10:16:04:309 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$24.450,00.

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 53
segundos.

13/04/2021 10:16:57:309 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

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

13/04/2021 10:16:57:309 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

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

13/04/2021 10:16:57:309 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,

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

13/04/2021 10:16:57:309 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$24.450,00.

13/04/2021 10:21:57:309 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

13/04/2021 10:21:57:309 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.

13/04/2021 10:21:57:309 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

13/04/2021 10:21:57:309 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$24.450,00.

13/04/2021 10:21:57:309 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

13/04/2021 10:23:08:376 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:30:02:291 --- R$ 24.450,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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 13/04/2021 10:23:08:376  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:23:42:050  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:55:40:862  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   23.635,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 11]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 60.900,00 20/04/2021 18:41:44:622

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

13/04/2021 18:17:47:504 SISTEMA Começou a disputa do lote.

13/04/2021 18:17:47:504 SISTEMA A melhor proposta foi de R$63.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

13/04/2021 18:17:47:504 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.

13/04/2021 18:17:47:504 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.

13/04/2021 18:17:47:504 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.

13/04/2021 18:17:47:504 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

13/04/2021 18:17:47:504 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.

13/04/2021 18:17:47:504 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.

13/04/2021 18:17:47:504 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

13/04/2021 18:19:14:703 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

13/04/2021 18:28:41:425 SISTEMA A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro.

14/04/2021 09:45:18:687 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 14:04:42:681 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:28:20:568 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:40:18:475 SISTEMA Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado.

14/04/2021 18:40:18:475 SISTEMA A melhor proposta foi de R$63.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:53:18:475 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:53:18:475 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:55:18:475 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:55:18:475 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$63.000,00.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 07
segundos.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 19:00:25:475 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$63.000,00.

14/04/2021 19:05:25:475 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 38 de 38 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 19:05:25:475 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 19:05:25:475 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 19:05:25:475 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$63.000,00.

14/04/2021 19:05:25:475 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:05:45:692 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:32:47:780 --- R$ 63.000,00 SAN PIETRO VACINAS 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 14/04/2021 19:05:45:692  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:24:51:043  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:56:48:103  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   60.900,00

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 12]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 67.000,23 20/04/2021 18:42:25:041

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA A melhor proposta foi de R$68.850,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:01:817 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.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:01:817 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:01:817 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:01:817 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:01:817 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:01:817 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$68.850,00.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 52
segundos.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:49:53:817 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$68.850,00.

14/04/2021 18:54:53:817 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:54:53:817 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:54:53:817 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:54:53:817 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$68.850,00.

14/04/2021 18:54:53:817 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:05:53:177 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:32:47:780 --- R$ 68.850,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:05:53:177  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:25:22:615  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:57:43:500  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   67.000,23

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 13]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 56.636,36 20/04/2021 18:43:04:040

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA A melhor proposta foi de R$58.200,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:08:723 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.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:08:723 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:08:723 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:08:723 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:08:723 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:08:723 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$58.200,00.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 11
segundos.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:46:19:723 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$58.200,00.

14/04/2021 18:51:19:723 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:51:19:723 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:51:19:723 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:51:19:723 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$58.200,00.

14/04/2021 18:51:19:723 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:05:59:006 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:32:47:780 --- R$ 58.200,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:05:59:006  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:25:58:800  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:58:48:145  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   56.636,36

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 14]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 69.481,72 20/04/2021 18:43:39:207

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA A melhor proposta foi de R$71.400,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:14:918 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.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:14:918 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:14:918 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:14:918 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:14:918 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:14:918 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$71.400,00.

14/04/2021 18:52:35:850 PREGOEIRO Aguardem a análise da documentação e proposta.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 25
segundos.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:54:39:918 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$71.400,00.

14/04/2021 18:59:39:918 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:59:39:918 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:59:39:918 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:59:39:918 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$71.400,00.

14/04/2021 18:59:39:918 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:06:04:423 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:32:47:780 --- R$ 71.400,00 SAN PIETRO VACINAS 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 14/04/2021 19:06:04:423  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:26:32:499  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 18:59:43:354  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   69.481,72

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 15]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 46.710,40 20/04/2021 18:44:25:804

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA A melhor proposta foi de R$48.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:18:989 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.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:18:989 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:18:989 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:18:989 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:18:989 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:18:989 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$48.000,00.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 53
segundos.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:54:11:989 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$48.000,00.

14/04/2021 18:59:11:989 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:59:11:989 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:59:11:989 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:59:11:989 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$48.000,00.

14/04/2021 18:59:11:989 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:06:09:219 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:32:47:780 --- R$ 48.000,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:06:09:219  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:27:24:249  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 19:00:41:529  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   46.710,40

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 16]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 47.586,22 20/04/2021 18:44:55:355

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA A melhor proposta foi de R$48.900,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:23:103 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:23:103 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:23:103 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:23:103 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:23:103 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$48.900,00.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 20
segundos.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:50:43:103 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$48.900,00.

14/04/2021 18:55:43:103 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:55:43:103 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:55:43:103 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:55:43:103 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$48.900,00.

14/04/2021 18:55:43:103 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:06:13:723 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:34:26:112 --- R$ 48.900,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:06:13:723  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:27:58:125  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 19:02:00:395  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   47.586,22

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 17]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 23.647,14 20/04/2021 18:45:31:570

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA A melhor proposta foi de R$24.300,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:26:774 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.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:26:774 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:26:774 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:26:774 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:26:774 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:26:774 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$24.300,00.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 09
segundos.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:47:35:774 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$24.300,00.

14/04/2021 18:52:35:774 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:52:35:774 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:52:35:774 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:52:35:774 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$24.300,00.

14/04/2021 18:52:35:774 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:06:17:793 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:34:26:112 --- R$ 24.300,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:06:17:793  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:28:48:803  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 19:02:53:864  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   23.647,14

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Licitação [nº 863718] e Lote [nº 18]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAN PIETRO VACINAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 22.917,29 20/04/2021 18:46:01:260

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA A melhor proposta foi de R$23.550,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

14/04/2021 18:31:30:686 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.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$10,00
- quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 18:31:30:686 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

14/04/2021 18:39:39:297 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

14/04/2021 18:40:05:880 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

14/04/2021 18:44:30:686 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 18:44:30:686 SISTEMA Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.

14/04/2021 18:46:30:686 SISTEMA Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma
automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10
minutos.

14/04/2021 18:46:30:686 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$23.550,00.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 33
segundos.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em
valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA O fornecedor, SAN PIETRO VACINAS EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14/04/2021 18:51:03:686 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$23.550,00.

14/04/2021 18:56:03:686 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

14/04/2021 18:56:03:686 SISTEMA Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase
aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.

14/04/2021 18:56:03:686 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 18:56:03:686 SISTEMA A menor proposta foi dada por SAN PIETRO VACINAS EIRELI no valor de R$23.550,00.

14/04/2021 18:56:03:686 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

14/04/2021 19:06:21:426 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

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

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 12/04/2021 20:34:26:112 --- R$ 23.550,00 SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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

Data/Hora 14/04/2021 19:06:21:426  -  Arrematado

Data/Hora 20/04/2021 18:29:25:237  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/04/2021 19:03:55:379  -  Adjudicado

Fornecedor SAN PIETRO VACINAS EIRELI

Contratado R$   22.917,29

Nº Processo PROAD: 202011000246710

Assinado digitalmente por: MARCELO DE AMORIM, MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 22/04/2021 às 12:43.
Para validar este documento informe o código 402831259647 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 402831259647 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202011000246710

MARCELO DE AMORIM
MEMBRO DA CPL E PREGOEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 12:43

Nº Processo PROAD: 202011000246710

LETICE SOUSA SILVEIRA
MEMBRO DA CPL E EQUIPE DE APOIO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 22/04/2021 às 10:41


