
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: 202101000253556)

     às 15:00:30 horas do dia 30/04/2021 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND
N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). ROGERIO JAYME, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
202101000253556 - 2021/012/2021 que tem por objeto Prestação de serviços de
administração, gerenciamento e controle
da manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de
reposição genuínas, originais ou similares de 1ª linha, com prazo de garantia de
fábrica, implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão
de frota, com acesso disponibilizado via internet, contemplando a rede de
estabelecimentos credenciados e recursos tecnológicos para atender a frota,
composta por 384 (trezentos e oitenta e quatro) veículos automotivos do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás.

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Prestação de serviços de de manutenção veicular.

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

Lote (1) - Prestação de serviços de de manutenção veicular.

Data-Hora Fornecedor Proposta
29/04/2021 14:22:06:439 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.  R$ 1.000.517,45
30/04/2021 14:37:46:297 QUALITY FLUX AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME  R$ 100,05

29/04/2021 12:12:49:049 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI -
EP  R$ 1.000.517,45

29/04/2021 17:47:25:360 CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA  R$ 1.000.517,45

Data-Hora Fornecedor Lance
30/04/2021 15:26:06:525 CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA  R$ 810.319,07

30/04/2021 15:19:15:850 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI -
EP  R$ 810.319,08

30/04/2021 15:17:31:728 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.  R$ 970.501,03

18/06/2021 Página 1 de 4

Nº Processo PROAD: 202101000253556

 Nº 0

Conferido com o original por: ROGERIO JAYME, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO; e outros, em 24/06/2021 às 15:41.
Para validar este documento informe o código 424425092733 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



    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 30/04/2021, às 15:29:21 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No
dia 17/05/2021, às 19:21:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 17/05/2021, às 19:21:00 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação analisadas e aceitas. No dia
15/06/2021, às 15:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 15/06/2021, às 15:33:58 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME - desclassificou o fornecedor:
CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA. No dia 16/06/2021, às 15:10:52 horas, a situação
do lote foi finalizada. 

    No dia 16/06/2021, às 15:10:52 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo
da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação analisadas e aceitas. No dia
18/06/2021, às 14:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

    No dia 18/06/2021, às 14:14:54 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com exigências do
edital.

    No dia 18/06/2021, às 14:14:54 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP com o
valor R$ 810.319,08.

    No dia 30/04/2021, às 14:37:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -
desclassificou a proposta do fornecedor - QUALITY FLUX AUTOMACAO E SISTEMAS
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LTDA - ME, no lote (1) - Prestação de serviços de de manutenção veicular. O motivo da
desclassificação foi: Valor apresentado é irrisório.

    No dia 15/06/2021, às 15:33:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME -
desclassificou o fornecedor - CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, no lote (1) -
Prestação de serviços de de manutenção veicular. O motivo da desclassificação foi:
Considerando que a prefeitura de Rio Branco do Sul informou, respondendo à diligência do
Pregoeiro, de que o atestado emitido em nome da empresa CARLETTO GESTÃO DE
FROTAS LTDA, foi suspenso pelos seguintes motivos: 1. atestado emitido antes do término
do contrato; 2. atestado assinado por pessoa sem competência para tal (Secretário de
Finanças); 3. contrato não foi cumprido a contento. Além disso houve a negativa de
apresentação do balanço de 2018, também solicitado em diligência. Contactada a Junta
Comercial do Paraná, houve a informação de que não existe registro do Balanço Patrimonial
da empresa referente ao exercício de 2018. Todos os documentos oriundos das diligências
juntados aos autos.

    No dia 18/06/2021, às 14:13:24 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de de
manutenção veicular.. Não há se falar em recurso de decisão retificada, proferida em sede
de recurso. 

    Diante do registro de intenção  do representante PRISCILA CARDOSO NETO da
empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP no lote (1) -
Prestação de serviços de de manutenção veicular.,  em interpor recurso o Pregoeiro da
disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

ROGERIO JAYME
Pregoeiro da disputa

RODRIGO LEANDRO DA SILVA
Autoridade Competente

LETICE SOUSA SILVEIRA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
08.469.404/0001-30 CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA
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12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP
03.219.200/0001-28 QUALITY FLUX AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.
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Licitação [nº 866944]      

Opções

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

Pregoeiro ROGERIO JAYME

Resumo da licitação Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças e acessórios de reposição genuínas, originais ou similares de 1ª linha, com prazo de garantia de fábrica, implantação e
operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, com acesso disponibilizado via internet, contemplando a rede
de estabelecimentos credenciados e recursos tecnológicos para atender a frota, composta por 384 (trezentos e oitenta e quatro)
veículos automotivos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Edital 012/2021 Processo 202101000253556

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 15/04/2021

Início acolhimento de propostas 29/04/2021-08:00 Limite acolhimento de propostas 30/04/2021-08:00

Abertura das propostas 30/04/2021-08:00 Data e a hora da disputa 30/04/2021-15:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

  

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

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS  
UOR: [nº1] TRIBUNAL DE JUSTICA - Fim contrato: 01/02/2022 
[J4092357] ROGERIO JAYME  
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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Lote [nº 1]   

Opções

Resumo do lote Prestação de serviços de de manutenção veicular.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

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

Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 18/06/2021-14:14:54:126

Tempo mínimo lances intermediários 10 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 10 segundo(s)

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

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 100,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 100,00

Valor estimado do lote R$  1.000.517,45

CNPJ 12.039.966/0001-11

Fornecedor vencedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP

Telefone (19) 31142707

Nome contato PRISCILA CARDOSO NETO

Arrematado R$ 810.319,08
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AUTENTICAÇÃO(ÕES) ELETRÔNICA(S)
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ROGERIO JAYME
PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 24/06/2021 às 15:41
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LETICE SOUSA SILVEIRA
MEMBRO DA CPL E EQUIPE DE APOIO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 24/06/2021 às 15:43


