
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: 202011000246029)

 

     às 14:00:25 horas do dia 02/07/2021 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). ROGERIO CASTRO DE PINA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 202011000246029 - 2021/021/2021 que tem por objeto Aquisição de ferramentas

diversas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO.

Lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO.

Lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 17:58:12:977 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 270.000,00

01/07/2021 09:35:34:977 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
PLASTICO  R$ 156.519,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 900.000,00

01/07/2021 13:03:01:563 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 417.384,00

01/07/2021 17:42:47:513 GESY SARAIVA DE GOIAS  R$ 156.510,00

02/07/2021 08:28:07:229 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 108.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 17:58:12:977 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 90.000,00

01/07/2021 09:35:34:977 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
PLASTICO  R$ 52.173,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 300.000,00

01/07/2021 13:03:01:563 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 417.384,00

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 6.000,00

02/07/2021 08:29:07:053 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 36.000,00
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Lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

LASER.

Lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS.

Lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

PROFISSIONAL.

Lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

PROFISSIONAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 17:58:12:977 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 30.000,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 200.000,00

01/07/2021 13:03:01:563 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 41.066,00

01/07/2021 17:06:29:734 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  R$ 20.533,00

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

02/07/2021 07:37:18:670 JOICE HEINTZ  R$ 20.000,00

01/07/2021 08:21:43:917 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 17:58:12:977 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 8.000,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 20.000,00

01/07/2021 13:03:01:563 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 10.360,80

01/07/2021 19:21:07:549 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690  R$ 8.000,00

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:21:43:917 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 17:58:12:977 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 13:03:01:563 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 1.140,00

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:21:43:917 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 16:49:43:686 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

PROFISSIONAL.

Lote (9) - LIMA CHATA COM CABO.

Lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO.

Lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA.

Lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA.

Lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO.

Lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA.

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 16:49:43:686 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 2.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.000,00

12/07/2021 Página 3 de 18



Lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

MM.

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

 

Lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO.

Lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO.

Lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 6.000,00

01/07/2021 14:44:35:684 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 20.000,00

01/07/2021 13:04:03:177 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 8.428,80

01/07/2021 08:32:01:594 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/07/2021 16:09:10:404 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI  R$ 61.866,64

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 80.000,00

01/07/2021 18:21:59:893 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 112.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:23:20:799 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 127.000,00

02/07/2021 14:24:11:443 GESY SARAIVA DE GOIAS  R$ 127.000,00

02/07/2021 14:16:09:677 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 148.590,00

01/07/2021 09:35:34:977 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
PLASTICO  R$ 156.519,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 6.000,00

02/07/2021 14:26:29:272 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 47.000,00

02/07/2021 14:18:45:403 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 48.768,00

01/07/2021 09:35:34:977 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
PLASTICO  R$ 52.173,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

02/07/2021 14:18:29:756 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  R$ 19.888,11
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Lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

LASER.

Lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS.

Lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

PROFISSIONAL.

Lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

PROFISSIONAL.

02/07/2021 14:22:35:006 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 19.890,00

02/07/2021 14:05:12:397 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 19.942,00

02/07/2021 07:37:18:670 JOICE HEINTZ  R$ 20.000,00

02/07/2021 14:07:06:081 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 20.532,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

02/07/2021 14:20:40:117 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.990,00

02/07/2021 14:19:19:484 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 7.780,00

02/07/2021 14:05:31:250 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 7.900,00

01/07/2021 19:21:07:549 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690  R$ 8.000,00

01/07/2021 14:43:52:590 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:22:39:454 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 455,00

02/07/2021 14:20:04:023 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 490,00

02/07/2021 14:17:53:682 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 500,00

01/07/2021 16:47:51:293 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:18:37:428 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 800,00

02/07/2021 14:20:58:285 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 980,00

02/07/2021 14:07:56:308 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 2.000,00

01/07/2021 16:49:43:686 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I  R$ 2.000,00
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Lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

PROFISSIONAL.

Lote (9) - LIMA CHATA COM CABO.

Lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO.

Lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA.

Lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA.

Lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO.

Lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA.

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:17:11:021 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 990,00

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:25:36:103 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 269,00

01/07/2021 08:29:20:846 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 14:28:30:580 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 800,00

01/07/2021 18:00:26:128 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 15:07:58:377 COMERCIAL D & V LTDA  R$ 3.890,00

02/07/2021 15:08:34:386 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 4.180,00
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Lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

MM.

 

    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 02/07/2021, às 14:39:55 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2021, às 09:14:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:14:02 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:25:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:25:53 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:26:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:26:53 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 14:42:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 14:42:16 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

conforme edital.

 

01/07/2021 13:04:03:177 ELETRICA CIDADE EIRELI  R$ 8.428,80

01/07/2021 14:44:35:684 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQ  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/07/2021 15:11:52:245 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI  R$ 60.000,00

01/07/2021 18:02:35:618 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA  R$ 80.000,00

01/07/2021 18:21:59:893 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 112.000,00
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    No dia 12/07/2021, às 14:42:16 horas, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 126.990,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:41:21 horas, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 02/07/2021, às 16:25:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:13 horas, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

ROGERIO CASTRO DE PINA - desclassificou o fornecedor: HENFER SERVICOS DE

PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I. No dia 09/07/2021, às 09:14:47 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:14:47 horas, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:30:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:30:33 horas, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  a situação

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

conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:30:33 horas, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 46.998,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:45:21 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 02/07/2021, às 16:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:36 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO CASTRO DE PINA - desclassificou o

fornecedor: HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I. No dia

09/07/2021, às 08:46:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/07/2021, às 08:46:10 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO CASTRO DE PINA - desclassificou o

fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. No dia 09/07/2021, às 10:33:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 10:33:45 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:44:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:44:40 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:44:40 horas, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL D & V LTDA com o valor R$ 19.890,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:46:23 horas, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 02/07/2021,

às 16:25:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:51 horas, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

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

seguinte: O coordenador - ROGERIO CASTRO DE PINA - desclassificou o fornecedor:

HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I. No dia 09/07/2021, às

09:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:18:27 horas, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

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

o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:33:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/07/2021, às 13:33:15 horas, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

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

seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:33:15 horas, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

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

empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 4.990,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:47:03 horas, no lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS. -  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 :

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2021, às 09:19:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:19:12 horas, no lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia

12/07/2021, às 13:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:39:06 horas, no lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:39:06 horas, no lote (5) - TRENA   MECÂNICA   DE 

AÇO   COM

PONTA MAGNÉTICA, 5 METROS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$

455,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:26:12 horas, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

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

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia

05/07/2021, às 14:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2021, às 14:22:08 horas, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

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

foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO CASTRO DE PINA - desclassificou o fornecedor:
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HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I. No dia 09/07/2021, às

10:35:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 10:35:20 horas, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

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

alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:45:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:45:32 horas, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

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

o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:45:32 horas, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

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

á empresa COMERCIAL D & V LTDA com o valor R$ 454,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:47:19 horas, no lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

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

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia

09/07/2021, às 09:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:19:54 horas, no lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

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

alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:35:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:35:07 horas, no lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

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

o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:35:07 horas, no lote (7) - ALICATE   DE   CORTE 

DIAGONAL   6�,

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

á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 718,20.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:47:30 horas, no lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

PROFISSIONAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia

09/07/2021, às 10:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 10:35:55 horas, no lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

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

alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:46:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:46:25 horas, no lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

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

o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:46:25 horas, no lote (8) - ALICATE DE PRESSÃO

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

á empresa COMERCIAL D & V LTDA com o valor R$ 581,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:47:39 horas, no lote (9) - LIMA CHATA COM CABO. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2021, às

09:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:20:27 horas, no lote (9) - LIMA CHATA COM CABO. -  a

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

Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:46:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:46:52 horas, no lote (9) - LIMA CHATA COM CABO. -  a

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

Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:46:52 horas, no lote (9) - LIMA CHATA COM CABO. -  pelo

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

COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 269,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 14:47:42 horas, no lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. -  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 :

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 07/07/2021, às 13:57:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 07/07/2021, às 13:57:24 horas, no lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO CASTRO DE PINA -

desclassificou o fornecedor: COMERCIAL D & V LTDA. No dia 09/07/2021, às 09:21:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:21:06 horas, no lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:36:49 horas, no lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:36:49 horas, no lote (10) - MARTELO   DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 674,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 15:16:14 horas, no lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 09/07/2021, às 09:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:21:55 horas, no lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:53:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:53:09 horas, no lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:53:09 horas, no lote (11) - CONJUNTO DE PONTAS 

PHILIPS PH2

PARA PARAFUSADEIRA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 882,00.
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    No dia 02/07/2021, às 15:16:28 horas, no lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 09/07/2021, às 09:22:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:22:30 horas, no lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:38:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:38:14 horas, no lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:38:14 horas, no lote (12) - CONJUNTO   DE   PONTAS 

FENDA  PH2

PARA  PARAFUSADEIRA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$ 518,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 15:16:43 horas, no lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 09/07/2021, às 09:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 09:23:43 horas, no lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:52:27 horas, no lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.
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    No dia 12/07/2021, às 13:52:27 horas, no lote (13) - JOGO   DE   CHAVES   TIPO 

CANHÃO,

COM SOQUETE MAGNÉTICO. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA com o valor R$

1.137,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 15:17:20 horas, no lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA. -  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 :

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2021, às 10:36:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2021, às 10:36:21 horas, no lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às

13:48:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 13:48:12 horas, no lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:48:12 horas, no lote (14) - JOGO   DE   CHAVES   DE  

BOCA

COMBINADAS, COM CATRACA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL D & V LTDA com o valor R$ 3.890,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 15:15:59 horas, no lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 08/07/2021, às

13:06:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 13:06:06 horas, no lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

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

seguinte: Documentação conforme edital. No dia 12/07/2021, às 13:51:10 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 12/07/2021, às 13:51:10 horas, no lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

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

Documentação conforme edital.

 

    No dia 12/07/2021, às 13:51:10 horas, no lote (15) - TENDA PIRAMIDAL 8000 X

8000 X 300

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

VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI com o valor R$ 60.000,00.

 

    No dia 02/07/2021, às 08:28:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL

EIRELI - ME, no lote (1) - PALLETS DE PLÁSTICO. O motivo da desclassificação foi:

Deixou informar o fabricante, marca ou modelo, conforme estabelece o item 30 do Edital.

 

    No dia 02/07/2021, às 08:29:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou a proposta do fornecedor - SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL

EIRELI - ME, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. O motivo da desclassificação foi:

Deixou informar o fabricante, marca ou modelo, conforme estabelece o item 30 do Edital.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

MONTAGEM I, no lote (2) - PALLETS DE PLÁSTICO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificado por preço inexequível conforme justificado pelo próprio licitante via email.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

MONTAGEM I, no lote (3) - PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por preço

inexequível conforme justificado pelo próprio licitante via email.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

MONTAGEM I, no lote (4) - MEDIDOR DE DISTÂNCIA A

LASER. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por preço inexequível conforme

justificado pelo próprio licitante via email.

 

    No dia 05/07/2021, às 14:22:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE
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PINA - desclassificou o fornecedor - HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS

MONTAGEM I, no lote (6) - ALICATE       UNIVERSAL       8�

PROFISSIONAL. O motivo da desclassificação foi: Deixou de apresentar proposta conforme

edital.

 

    No dia 07/07/2021, às 13:57:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL D & V LTDA, no lote (10) - MARTELO

DE   UNHA   27   MM, 

COM CABO EMBORRACHADO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado conforme

pedido de desistência em face de não atender a contra proposta.

 

    No dia 09/07/2021, às 08:46:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, no lote (3)

- PARAFUSADEIRA   E 

FURADEIRA   DE

IMPACTO COM 02 BATERIAS. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado pelo

produto ofertado não conter as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência,

conforme análise técnica realizada. (anexo).

 

    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 CASTRO DE PINA

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

41.018.512/0001-62 COMERCIAL D & V LTDA

02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

29.714.907/0001-02 ELETRICA CIDADE EIRELI

34.533.426/0001-22 GESY SARAIVA DE GOIAS
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27.381.767/0002-45 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

34.371.313/0001-78 JOICE HEINTZ

32.672.915/0001-30 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

26.759.727/0001-40 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

05.626.958/0001-06 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 108.000,00 01/07/2021 18:22:32:998

2 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 126.990,00 12/07/2021 13:40:33:635

3 GESY SARAIVA DE GOIAS OE* Classificado R$ 127.000,00 02/07/2021 14:24:11:443

4 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 148.590,00 02/07/2021 14:16:09:677

5 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO EPP* Classificado R$ 156.519,00 01/07/2021 09:35:34:977

6 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ ME* Classificado R$ 900.000,00 01/07/2021 14:43:52:590

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:00:25:963 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:00:25:963 SISTEMA A melhor proposta foi de R$156.510,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:00:25:963 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.

02/07/2021 14:00:25:963 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.

02/07/2021 14:00:25:963 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.

02/07/2021 14:00:25:963 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:00:25:963 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.

02/07/2021 14:00:25:963 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.

02/07/2021 14:00:25:963 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:13:25:963 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:13:25:963 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.

02/07/2021 14:15:25:963 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.

02/07/2021 14:15:25:963 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$155.400,00

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 54
segundos.

02/07/2021 14:22:19:963 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

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 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

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:22:19:963 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,

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA O fornecedor, GESY SARAIVA DE GOIAS, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA O fornecedor, ELETRICA CIDADE EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:22:19:963 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$130.000,00.

02/07/2021 14:27:19:963 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Mostrando de 1 até 25 de 25 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:27:19:963 SISTEMA A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei
N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:27:19:963 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, encontra-se em situação de empate.

02/07/2021 14:27:19:963 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada.

02/07/2021 14:27:53:861 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para encaminhar um novo lance
no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance
ofertado para este lote.

02/07/2021 14:32:53:861 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, declinou do direito de encaminhar um novo lance.

02/07/2021 14:32:53:861 SISTEMA Existem 2 fornecedores empatados com o lance no valor de 127.000,00. A decisão do arrematante será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre os lances empatados.

02/07/2021 14:32:53:861 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, foi sorteado pelo sistema eletrônico como
arrematante do lote.

02/07/2021 14:32:53:861 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$127.000,00.

02/07/2021 14:32:53:861 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:39:47:771 PREGOEIRO Caso haja possibilidade de redução dos preços ofertados favor encaminhar proposta reajustada.

02/07/2021 14:39:55:451 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 09:35:34:977 --- R$ 156.519,00 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

2 01/07/2021 13:03:01:563 --- R$ 417.384,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 14:43:52:590 --- R$ 900.000,00 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

4 01/07/2021 17:42:47:513 --- R$ 156.510,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

5 01/07/2021 17:58:12:977 --- R$ 270.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

6 02/07/2021 14:06:11:763 --- R$ 156.500,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

7 02/07/2021 14:06:15:673 --- R$ 156.509,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

8 02/07/2021 14:11:09:045 --- R$ 156.000,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

9 02/07/2021 14:11:38:070 --- R$ 155.990,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

10 02/07/2021 14:12:34:761 --- R$ 155.900,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

11 02/07/2021 14:12:57:870 --- R$ 155.800,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

12 02/07/2021 14:14:08:105 --- R$ 155.500,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

13 02/07/2021 14:14:39:012 --- R$ 155.400,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

14 02/07/2021 14:15:44:852 --- R$ 147.000,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

15 02/07/2021 14:16:09:677 --- R$ 148.590,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

16 02/07/2021 14:16:27:944 --- R$ 141.100,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

17 02/07/2021 14:16:52:262 --- R$ 146.990,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

18 02/07/2021 14:17:13:604 --- R$ 139.500,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

19 02/07/2021 14:18:33:979 --- R$ 139.400,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

20 02/07/2021 14:18:57:993 --- R$ 132.400,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

21 02/07/2021 14:19:38:242 --- R$ 132.300,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

22 02/07/2021 14:19:49:920 --- R$ 130.500,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

23 02/07/2021 14:21:04:353 --- R$ 130.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

24 02/07/2021 14:23:20:799 --- R$ 127.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

25 02/07/2021 14:24:11:443 --- R$ 127.000,00 GESY SARAIVA DE GOIAS

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 12/07/2021 13:25:53:865  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 13:26:53:493  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 14:42:16:595  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   126.990,00

Motivo Documentação conforme edital.

Data/Hora 02/07/2021-08:28:07
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Fornecedor SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME

Observação Deixou informar o fabricante, marca ou modelo, conforme estabelece o item 30 do Edital.
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Desclassificado R$ 6.000,00 01/07/2021 16:47:51:293

2 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 36.000,00 01/07/2021 18:22:32:998

3 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 46.998,00 09/07/2021 09:14:47:587

4 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 48.768,00 02/07/2021 14:18:45:403

5 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO EPP* Classificado R$ 52.173,00 01/07/2021 09:35:34:977

6 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ ME* Classificado R$ 300.000,00 01/07/2021 14:43:52:590

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:00:33:472 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:00:33:472 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:00:33:472 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.

02/07/2021 14:00:33:472 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.

02/07/2021 14:00:33:472 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.

02/07/2021 14:00:33:472 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:00:33:472 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.

02/07/2021 14:00:33:472 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.

02/07/2021 14:00:33:472 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:13:33:472 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:13:33:472 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.

02/07/2021 14:15:33:472 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.

02/07/2021 14:15:33:472 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$6.000,00.

02/07/2021 14:21:34:301 PREGOEIRO O lance ofertado para o item 02 é manifestamente inexequível.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 21
segundos.

02/07/2021 14:24:54:472 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

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 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

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:24:54:472 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,

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA O fornecedor, HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA O fornecedor, ELETRICA CIDADE EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:24:54:472 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$6.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

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 37 de 37 registros

Mostrando de 1 até 16 de 16 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:29:54:472 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:29:54:472 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:29:54:472 SISTEMA A menor proposta foi dada por HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I no valor
de R$6.000,00.

02/07/2021 14:29:54:472 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:41:18:090 PREGOEIRO Favor adequar a proposta conforme edital sob pena de desclassificação e ainda penalização.

02/07/2021 14:41:21:231 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 14:49:04:816 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Prezados, boa tarde! Infelizmente houve um erro no cadastro da proposta antes da disputa, infelizmente
não percebemos o erro antes da disputa para poder cadastrar o preço correto, infelizmente faltou digito no
valor. Preço inexequivel.

02/07/2021 16:27:01:325 PREGOEIRO Favor a empresa segunda vencedora encaminhar proposta conforme edital.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 09:35:34:977 --- R$ 52.173,00 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

2 01/07/2021 13:03:01:563 --- R$ 417.384,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 14:43:52:590 --- R$ 300.000,00 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

4 01/07/2021 16:47:51:293 --- R$ 6.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

5 01/07/2021 17:58:12:977 --- R$ 90.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

6 02/07/2021 14:04:44:014 --- R$ 52.000,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

7 02/07/2021 14:05:33:541 --- R$ 51.999,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

8 02/07/2021 14:08:17:981 --- R$ 51.900,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

9 02/07/2021 14:13:37:947 --- R$ 51.895,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

10 02/07/2021 14:14:56:429 --- R$ 51.800,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

11 02/07/2021 14:16:09:995 --- R$ 51.790,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

12 02/07/2021 14:16:38:059 --- R$ 49.530,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

13 02/07/2021 14:17:23:572 --- R$ 49.500,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

14 02/07/2021 14:18:45:403 --- R$ 48.768,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

15 02/07/2021 14:19:33:395 --- R$ 48.500,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

16 02/07/2021 14:26:29:272 --- R$ 47.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 02/07/2021 16:25:13:768  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:14:47:587  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:30:33:708  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   46.998,00

Motivo Documentação conforme edital.

Data/Hora 02/07/2021-08:29:07

Fornecedor SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME

Observação Deixou informar o fabricante, marca ou modelo, conforme estabelece o item 30 do Edital.

Data/Hora 02/07/2021-16:25:13

Fornecedor HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

Observação Desclassificado por preço inexequível conforme justificado pelo próprio licitante via email.
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Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Desclassificado R$ 1.000,00 01/07/2021 16:47:51:293

2 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI ME* Desclassificado R$ 19.888,11 02/07/2021 14:18:29:756

3 COMERCIAL D & V LTDA ME* Arrematante R$ 19.890,00 02/07/2021 14:22:35:006

4 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 19.942,00 02/07/2021 14:05:12:397

5 JOICE HEINTZ EPP* Classificado R$ 20.000,00 02/07/2021 07:37:18:670

6 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Classificado R$ 20.532,00 02/07/2021 14:07:06:081

7 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ ME* Classificado R$ 200.000,00 01/07/2021 14:43:52:590

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:00:39:526 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:00:39:526 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:00:39:526 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.

02/07/2021 14:00:39:526 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.

02/07/2021 14:00:39:526 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.

02/07/2021 14:00:39:526 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:00:39:526 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.

02/07/2021 14:00:39:526 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.

02/07/2021 14:00:39:526 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:13:39:526 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:13:39:526 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.

02/07/2021 14:15:39:526 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.

02/07/2021 14:15:39:526 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 31
segundos.

02/07/2021 14:20:10:526 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

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 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

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:20:10:526 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,

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA O fornecedor, HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA O fornecedor, SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:10:526 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

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 38 de 38 registros

Mostrando de 1 até 14 de 14 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:25:10:526 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:25:10:526 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:25:10:526 SISTEMA A menor proposta foi dada por HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I no valor
de R$1.000,00.

02/07/2021 14:25:10:526 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:44:18:055 PREGOEIRO Valor inexequível. Favor adequar proposta conforme edital sob pena de desclassificação e punição.

02/07/2021 14:45:21:681 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 14:49:21:153 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Prezados, boa tarde! Infelizmente houve um erro no cadastro da proposta antes da disputa, infelizmente
não percebemos o erro antes da disputa para poder cadastrar o preço correto, infelizmente faltou digito no
valor. Preço inexequivel.

02/07/2021 16:27:19:387 PREGOEIRO Favor a empresa segunda vencedora encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 16:49:29:570 SENTINELA DO VALE
COMERCIAL EIRELI

Boa tarde, acabo de anexar a proposta atualizada e o catálogo do produto ofertado. Obrigado.

09/07/2021 08:53:41:725 PREGOEIRO Desclassificada a segunda empresa (Sentinela) por não atender as especificações técnicas, convoco a
empresa (D&V Ltda), caso tenha interesse no lote, apresentar proposta atualizada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:21:43:917 --- R$ 30.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 13:03:01:563 --- R$ 41.066,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 14:43:52:590 --- R$ 200.000,00 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

4 01/07/2021 16:47:51:293 --- R$ 1.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

5 01/07/2021 17:06:29:734 --- R$ 20.533,00 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

6 01/07/2021 17:58:12:977 --- R$ 30.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

7 02/07/2021 07:37:18:670 --- R$ 20.000,00 JOICE HEINTZ

8 02/07/2021 14:05:12:397 --- R$ 19.942,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

9 02/07/2021 14:07:06:081 --- R$ 20.532,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

10 02/07/2021 14:15:05:001 --- R$ 19.930,00 COMERCIAL D & V LTDA

11 02/07/2021 14:15:50:678 --- R$ 19.918,74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

12 02/07/2021 14:18:26:151 --- R$ 19.900,00 COMERCIAL D & V LTDA

13 02/07/2021 14:18:29:756 --- R$ 19.888,11 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

14 02/07/2021 14:22:35:006 --- R$ 19.890,00 COMERCIAL D & V LTDA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 09/07/2021 08:46:10:959  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 10:33:45:755  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:44:40:308  -  Adjudicado

Fornecedor COMERCIAL D & V LTDA

Contratado R$   19.890,00

Data/Hora 02/07/2021-16:25:36

Fornecedor HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

Observação Desclassificado por preço inexequível conforme justificado pelo próprio licitante via email.

Data/Hora 09/07/2021-08:46:10

Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

Observação Desclassificado pelo produto ofertado não conter as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme análise técnica realizada. (anexo)
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Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Desclassificado R$ 1.000,00 01/07/2021 16:47:51:293

2 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 4.990,00 02/07/2021 14:20:40:117

3 COMERCIAL D & V LTDA ME* Classificado R$ 7.780,00 02/07/2021 14:19:19:484

4 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 7.900,00 02/07/2021 14:05:31:250

5 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 ME* Classificado R$ 8.000,00 01/07/2021 19:21:07:549

6 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ ME* Classificado R$ 20.000,00 01/07/2021 14:43:52:590

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:00:47:291 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:00:47:291 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:00:47:291 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.

02/07/2021 14:00:47:291 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.

02/07/2021 14:00:47:291 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.

02/07/2021 14:00:47:291 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:00:47:291 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.

02/07/2021 14:00:47:291 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.

02/07/2021 14:00:47:291 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:13:47:291 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:13:47:291 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.

02/07/2021 14:15:47:291 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.

02/07/2021 14:15:47:291 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 58
segundos.

02/07/2021 14:17:45:291 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

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 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

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:17:45:291 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,

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA O fornecedor, HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:45:291 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:22:45:291 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

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 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:22:45:291 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:22:45:291 SISTEMA A menor proposta foi dada por HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I no valor
de R$1.000,00.

02/07/2021 14:22:45:291 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:46:23:280 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 14:50:11:507 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Prezados, boa tarde! Infelizmente houve um erro no cadastro da proposta antes da disputa, infelizmente
não percebemos o erro antes da disputa para poder cadastrar o preço correto, infelizmente faltou digito no
valor. Preço inexequivel.

02/07/2021 16:27:33:510 PREGOEIRO Favor a empresa segunda vencedora encaminhar proposta conforme edital.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:21:43:917 --- R$ 24.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 13:03:01:563 --- R$ 10.360,80 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 14:43:52:590 --- R$ 20.000,00 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

4 01/07/2021 16:47:51:293 --- R$ 1.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

5 01/07/2021 17:58:12:977 --- R$ 8.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

6 01/07/2021 19:21:07:549 --- R$ 8.000,00 MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690

7 02/07/2021 14:05:31:250 --- R$ 7.900,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

8 02/07/2021 14:09:05:978 --- R$ 7.800,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

9 02/07/2021 14:15:46:092 --- R$ 7.790,00 COMERCIAL D & V LTDA

10 02/07/2021 14:19:19:484 --- R$ 7.780,00 COMERCIAL D & V LTDA

11 02/07/2021 14:20:40:117 --- R$ 4.990,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 02/07/2021 16:25:51:132  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:18:27:668  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:33:15:404  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   4.990,00

Data/Hora 02/07/2021-16:25:50

Fornecedor HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

Observação Desclassificado por preço inexequível conforme justificado pelo próprio licitante via email.
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 455,00 02/07/2021 14:22:39:454

2 COMERCIAL D & V LTDA ME* Classificado R$ 490,00 02/07/2021 14:20:04:023

3 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 500,00 02/07/2021 14:17:53:682

4 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Classificado R$ 1.000,00 01/07/2021 16:47:51:293

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA A melhor proposta foi de R$600,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:00:54:254 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.

02/07/2021 14:00:54:254 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.

02/07/2021 14:00:54:254 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.

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:00:54:254 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:13:54:254 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:13:54:254 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.

02/07/2021 14:15:54:254 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.

02/07/2021 14:15:54:254 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$540,00.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 58
segundos.

02/07/2021 14:20:52:254 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

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 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

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:20:52:254 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,

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA O fornecedor, ELETRICA CIDADE EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:20:52:254 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$490,00.

02/07/2021 14:25:52:254 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:25:52:254 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:25:52:254 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$455,00.

02/07/2021 14:25:52:254 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:47:00:723 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta reajustada.

02/07/2021 14:47:03:489 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:21:43:917 --- R$ 600,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 13:03:01:563 --- R$ 1.140,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 16:47:51:293 --- R$ 1.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

4 01/07/2021 17:58:12:977 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

5 02/07/2021 14:05:57:148 --- R$ 550,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

6 02/07/2021 14:08:26:180 --- R$ 549,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

7 02/07/2021 14:08:57:675 --- R$ 540,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

8 02/07/2021 14:16:26:420 --- R$ 539,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

9 02/07/2021 14:17:53:682 --- R$ 500,00 ELETRICA CIDADE EIRELI

10 02/07/2021 14:20:04:023 --- R$ 490,00 COMERCIAL D & V LTDA

11 02/07/2021 14:22:39:454 --- R$ 455,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 14:47:03:489  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:19:12:482  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:39:06:631  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   455,00
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Licitação [nº 878207] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COMERCIAL D & V LTDA ME* Arrematante R$ 454,00 09/07/2021 10:35:20:604

2 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Desclassificado R$ 800,00 02/07/2021 14:18:37:428

3 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Classificado R$ 999,00 02/07/2021 14:07:56:308

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:01:03:155 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.

02/07/2021 14:01:03:155 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.

02/07/2021 14:01:03:155 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.

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:01:03:155 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:14:03:155 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:14:03:155 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.

02/07/2021 14:16:03:155 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.

02/07/2021 14:16:03:155 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$999,00.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 24
segundos.

02/07/2021 14:17:27:155 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

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 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

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:17:27:155 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,

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA O fornecedor, HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:17:27:155 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$999,00.

02/07/2021 14:22:27:155 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:22:27:155 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:22:27:155 SISTEMA A menor proposta foi dada por HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I no valor
de R$800,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:22:27:155 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:25:19:461 PREGOEIRO O valor ofertado para o item 06 está acima do valor estimado o que impede sua adjudicação.

02/07/2021 14:25:58:302 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 14:26:05:496 PREGOEIRO Obrigado!

02/07/2021 14:26:12:610 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:06:17:612 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Prezados, boa tarde! Infelizmente hoje é feriado na Bahia, não temos como entrar em contato com
fornecedor para redução, existe a possibildiade de responder segunda pela manhã?

02/07/2021 15:38:20:838 PREGOEIRO Favor adequar a proposta até o valor estimado de R$ 454,80.

05/07/2021 08:46:48:878 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Senhor pregoeiro bom dia, infelizmente não podemos aceitar a contraproposta pois o preço está fora do
mercado.

05/07/2021 14:22:17:812 HENFER SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS
MONTAGEM I

Senhor pregoeiro bom dia, infelizmente não podemos aceitar a contraproposta pois o preço está fora do
mercado.

05/07/2021 14:40:34:619 COMERCIAL D & V LTDA Boa tarde sr. Pregoeiro: A COMERCIAL D & V LTDA. ACEITA O ITEM 06 NO VALOR ESTIMADO DE R$
454,00 Estou enviando proposta reajustada

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:29:20:846 --- R$ 20.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 16:49:43:686 --- R$ 1.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

3 01/07/2021 18:00:26:128 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

4 26/02/2021 14:07:56:308 --- R$ 999,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

5 02/07/2021 14:18:37:428 --- R$ 800,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

6 02/07/2021 14:20:58:285 --- R$ 980,00 COMERCIAL D & V LTDA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 05/07/2021 14:22:08:942  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 10:35:20:604  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:45:32:447  -  Adjudicado

Fornecedor COMERCIAL D & V LTDA

Contratado R$   454,00

Motivo Documentação conforme edital.

Data/Hora 05/07/2021-14:22:08

Fornecedor HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

Observação Deixou de apresentar proposta conforme edital.
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Licitação [nº 878207] e Lote [nº 7]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 718,20 09/07/2021 09:19:54:857

2 COMERCIAL D & V LTDA ME* Classificado R$ 2.000,00 01/07/2021 08:29:20:846

3 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I ME* Classificado R$ 2.000,00 01/07/2021 16:49:43:686

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:01:09:367 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.

02/07/2021 14:01:09:367 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.

02/07/2021 14:01:09:367 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.

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:01:09:367 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:14:09:367 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:14:09:367 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.

02/07/2021 14:16:09:367 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.

02/07/2021 14:16:09:367 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 13
segundos.

02/07/2021 14:18:22:367 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

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 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

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:18:22:367 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,

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA O fornecedor, HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:18:22:367 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:23:22:367 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:23:22:367 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.

02/07/2021 14:23:22:367 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

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 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:23:22:367 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$1.000,00.

02/07/2021 14:23:22:367 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:47:19:472 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:39:47:304 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 718,20, ou caso contrário manifestar sua
desistência.

02/07/2021 16:37:25:671 COPEL COMERCIAL DE PECAS
LTDA

informo que chegarei ao valor de referência R$718,20

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:29:20:846 --- R$ 2.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 16:49:43:686 --- R$ 2.000,00 HENFER SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM I

3 01/07/2021 18:00:26:128 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 14:47:19:472  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:19:54:857  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:35:07:957  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   718,20

Motivo Documentação conforme edital.



12/07/2021 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br./aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/2

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 8]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COMERCIAL D & V LTDA ME* Arrematante R$ 581,00 09/07/2021 10:35:55:029

2 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Classificado R$ 1.000,00 01/07/2021 18:00:26:128

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:02:02:997 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.

02/07/2021 14:02:02:997 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.

02/07/2021 14:02:02:997 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.

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:02:997 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:15:02:997 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:15:02:997 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.

02/07/2021 14:17:02:997 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.

02/07/2021 14:17:02:997 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 57
segundos.

02/07/2021 14:19:59:997 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

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:19:59:997 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

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:19:59:997 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,

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:19:59:997 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$990,00.

02/07/2021 14:24:59:997 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:24:59:997 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.

02/07/2021 14:24:59:997 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:24:59:997 SISTEMA A menor proposta foi dada por COMERCIAL D & V LTDA no valor de R$990,00.

02/07/2021 14:24:59:997 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 34 de 34 registros

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:47:30:545 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:41:20:568 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 581,00 ou manifestar sua desistência.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:29:20:846 --- R$ 2.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 18:00:26:128 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

3 02/07/2021 14:17:11:021 --- R$ 990,00 COMERCIAL D & V LTDA

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 02/07/2021 14:47:30:545  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 10:35:55:029  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:46:25:848  -  Adjudicado

Fornecedor COMERCIAL D & V LTDA

Contratado R$   581,00

Motivo Documentação conforme edital.
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 9]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 269,00 02/07/2021 14:25:36:103

2 COMERCIAL D & V LTDA ME* Classificado R$ 1.000,00 01/07/2021 08:29:20:846

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:02:15:638 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.

02/07/2021 14:02:15:638 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.

02/07/2021 14:02:15:638 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.

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:15:638 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:15:15:638 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:15:15:638 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.

02/07/2021 14:17:15:638 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.

02/07/2021 14:17:15:638 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$990,00.

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 50
segundos.

02/07/2021 14:21:05:638 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

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:21:05:638 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

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:21:05:638 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,

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:21:05:638 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$990,00.

02/07/2021 14:26:05:638 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:26:05:638 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:26:05:638 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$269,00.

02/07/2021 14:26:05:638 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:47:39:555 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:29:20:846 --- R$ 1.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 18:00:26:128 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

3 02/07/2021 14:07:33:346 --- R$ 990,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

4 02/07/2021 14:25:36:103 --- R$ 269,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 14:47:39:555  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:20:27:592  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:46:52:436  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   269,00
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 10]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 674,00 09/07/2021 09:21:06:915

2 COMERCIAL D & V LTDA ME* Desclassificado R$ 800,00 02/07/2021 14:28:30:580

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:02:25:888 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.

02/07/2021 14:02:25:888 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.

02/07/2021 14:02:25:888 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.

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:02:25:888 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:09:23:885 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:09:47:376 SISTEMA O Pregoeiro entrou na sala.

02/07/2021 14:15:25:888 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 14:15:25:888 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.

02/07/2021 14:17:25:888 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.

02/07/2021 14:17:25:888 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 20
segundos.

02/07/2021 14:25:45:888 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

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 14:25:45:888 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

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 14:25:45:888 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,

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 14:25:45:888 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$990,00.

02/07/2021 14:30:45:888 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 14:30:45:888 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 14:30:45:888 SISTEMA A menor proposta foi dada por COMERCIAL D & V LTDA no valor de R$800,00.

02/07/2021 14:30:45:888 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 14:37:22:043 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala.

02/07/2021 14:47:42:915 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

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 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 15:42:10:550 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 674,00 ou manifestar sua desistência.

07/07/2021 13:55:24:269 COMERCIAL D & V LTDA Boa tarde! Favor desclassificar nossa empresa no item 10 porque nosso mínimo ficou acima do estimado

07/07/2021 17:51:32:932 COPEL COMERCIAL DE PECAS
LTDA

INFORMAMOS QUE VAMOS FAZER NO VALOR ESTIMADO DE R$33,70 UNITARIO, E R$674,00
TOTAL.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:29:20:846 --- R$ 2.400,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 18:00:26:128 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

3 02/07/2021 14:17:45:543 --- R$ 990,00 COMERCIAL D & V LTDA

4 02/07/2021 14:28:30:580 --- R$ 800,00 COMERCIAL D & V LTDA

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 07/07/2021 13:57:24:344  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:21:06:915  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:36:49:267  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   674,00

Motivo Documentação conforme edital.

Data/Hora 07/07/2021-13:57:24

Fornecedor COMERCIAL D & V LTDA

Observação Desclassificado conforme pedido de desistência em face de não atender a contra proposta.
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 11]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 882,00 09/07/2021 09:21:55:574

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.400,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:47:48:559 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.

02/07/2021 14:47:48:559 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.

02/07/2021 14:47:48:559 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.

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:48:559 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 15:00:48:559 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 15:00:48:559 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.

02/07/2021 15:02:48:559 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.

02/07/2021 15:02:48:559 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.400,00.

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 49
segundos.

02/07/2021 15:05:37:559 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

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 15:05:37:559 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

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 15:05:37:559 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,

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:05:37:559 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.400,00.

02/07/2021 15:10:37:559 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 15:10:37:559 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.

02/07/2021 15:10:37:559 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 15:10:37:559 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$1.400,00.

02/07/2021 15:10:37:559 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 15:16:12:483 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 15:16:14:007 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:43:15:557 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 882,00 ou manifestar sua desistência.

02/07/2021 16:38:31:907 COPEL COMERCIAL DE PECAS
LTDA

informo que chegarei ao valor de referência R$882,00

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 18:02:35:618 --- R$ 1.400,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 15:16:14:007  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:21:55:574  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:53:09:288  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   882,00

Motivo Documentação conforme edital.
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Licitação [nº 878207] e Lote [nº 12]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 518,00 09/07/2021 09:22:30:229

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:47:52:301 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.

02/07/2021 14:47:52:301 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.

02/07/2021 14:47:52:301 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.

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:52:301 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 15:00:52:301 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 15:00:52:301 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.

02/07/2021 15:02:52:301 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.

02/07/2021 15:02:52:301 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 12
segundos.

02/07/2021 15:07:04:301 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

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 15:07:04:301 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

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 15:07:04:301 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,

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:04:301 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.000,00.

02/07/2021 15:12:04:301 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 15:12:04:301 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.

02/07/2021 15:12:04:301 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 15:12:04:301 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$1.000,00.

02/07/2021 15:12:04:301 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 15:16:27:008 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 15:16:28:858 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:45:27:977 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 518,00 ou manifestar sua desistência.

02/07/2021 16:39:00:074 COPEL COMERCIAL DE PECAS
LTDA

informo que chegarei ao valor de referência R$518,00

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 18:02:35:618 --- R$ 1.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 15:16:28:858  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:22:30:229  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:38:14:484  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   518,00

Motivo Documentação conforme edital.
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Licitação [nº 878207] e Lote [nº 13]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Arrematante R$ 1.137,00 09/07/2021 09:23:43:936

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA A melhor proposta foi de R$2.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:47:55:312 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.

02/07/2021 14:47:55:312 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.

02/07/2021 14:47:55:312 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.

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:55:312 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 15:00:55:312 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 15:00:55:312 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.

02/07/2021 15:02:55:312 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.

02/07/2021 15:02:55:312 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$2.000,00.

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 01
segundos.

02/07/2021 15:05:56:312 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

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 15:05:56:312 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

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 15:05:56:312 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,

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:05:56:312 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$2.000,00.

02/07/2021 15:10:56:312 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 15:10:56:312 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.

02/07/2021 15:10:56:312 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 15:10:56:312 SISTEMA A menor proposta foi dada por COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA no valor de R$2.000,00.

02/07/2021 15:10:56:312 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 15:16:37:809 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 15:16:43:702 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

02/07/2021 15:46:53:907 PREGOEIRO Favor adequar a proposta próximo ao valor estimado de R$ 1.137,00 ou manifestar sua desistência.

02/07/2021 16:39:29:061 COPEL COMERCIAL DE PECAS
LTDA

informo que chegarei ao valor de referência R$1.137,00

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 18:02:35:618 --- R$ 2.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 15:16:43:702  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 09:23:43:936  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:52:27:194  -  Adjudicado

Fornecedor COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

Contratado R$   1.137,00

Motivo Documentação conforme edital.
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Licitação [nº 878207] e Lote [nº 14]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 COMERCIAL D & V LTDA ME* Arrematante R$ 3.890,00 02/07/2021 15:07:58:377

2 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Classificado R$ 4.180,00 02/07/2021 15:08:34:386

3 ELETRICA CIDADE EIRELI ME* Classificado R$ 8.428,80 01/07/2021 13:04:03:177

4 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ ME* Classificado R$ 20.000,00 01/07/2021 14:44:35:684

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA A melhor proposta foi de R$6.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:47:58:843 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.

02/07/2021 14:47:58:843 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.

02/07/2021 14:47:58:843 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.

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$1,00 -
quando este não for o melhor da sala.

02/07/2021 14:47:58:843 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:53:10:591 PREGOEIRO Valores acima do estimado não serão adjudicados.

02/07/2021 15:00:58:843 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 15:00:58:843 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.

02/07/2021 15:02:58:843 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.

02/07/2021 15:02:58:843 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$5.790,00.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 30
segundos.

02/07/2021 15:07:28:843 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

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 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

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 15:07:28:843 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,

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA O fornecedor, COMERCIAL D & V LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA O fornecedor, ELETRICA CIDADE EIRELI, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:28:843 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$5.780,00.

02/07/2021 15:12:28:843 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 15:12:28:843 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 15:12:28:843 SISTEMA A menor proposta foi dada por COMERCIAL D & V LTDA no valor de R$3.890,00.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 15:12:28:843 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

02/07/2021 15:17:16:765 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta reajustada.

02/07/2021 15:17:20:278 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 08:32:01:594 --- R$ 10.000,00 COMERCIAL D & V LTDA

2 01/07/2021 13:04:03:177 --- R$ 8.428,80 ELETRICA CIDADE EIRELI

3 01/07/2021 14:44:35:684 --- R$ 20.000,00 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

4 01/07/2021 18:02:35:618 --- R$ 6.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

5 02/07/2021 14:48:51:953 --- R$ 5.900,00 COMERCIAL D & V LTDA

6 02/07/2021 14:49:37:234 --- R$ 5.800,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

7 02/07/2021 14:50:14:300 --- R$ 5.790,00 COMERCIAL D & V LTDA

8 02/07/2021 15:06:57:546 --- R$ 5.780,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

9 02/07/2021 15:07:58:377 --- R$ 3.890,00 COMERCIAL D & V LTDA

10 02/07/2021 15:08:34:386 --- R$ 4.180,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

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 02/07/2021 15:17:20:278  -  Arrematado

Data/Hora 09/07/2021 10:36:21:470  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:48:12:479  -  Adjudicado

Fornecedor COMERCIAL D & V LTDA

Contratado R$   3.890,00
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Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Licitação [nº 878207] e Lote [nº 15]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI EPP* Arrematante R$ 60.000,00 02/07/2021 15:11:52:245

2 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP* Classificado R$ 80.000,00 01/07/2021 18:02:35:618

3 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME ME* Classificado R$ 112.000,00 01/07/2021 18:21:59:893

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 14:48:01:988 SISTEMA Começou a disputa do lote.

02/07/2021 14:48:01:988 SISTEMA A melhor proposta foi de R$61.866,64, que é o menor valor ofertado para este lote.

02/07/2021 14:48:01:988 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.

02/07/2021 14:48:01:988 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.

02/07/2021 14:48:01:988 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.

02/07/2021 14:48:01:988 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

02/07/2021 14:48:01:988 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.

02/07/2021 14:48:01:988 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.

02/07/2021 14:48:01:988 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

02/07/2021 14:49:10:344 PREGOEIRO Advirto que valores acima do estimado não serão adjudicados.

02/07/2021 15:01:01:988 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

02/07/2021 15:01:01:988 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.

02/07/2021 15:03:01:988 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.

02/07/2021 15:03:01:988 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$61.500,00.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 58
segundos.

02/07/2021 15:07:59:988 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

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 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

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

02/07/2021 15:07:59:988 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,

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA O fornecedor, VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI, está convocado para ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA O fornecedor, COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA O fornecedor, SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

02/07/2021 15:07:59:988 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$61.500,00.

02/07/2021 15:12:59:988 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

02/07/2021 15:12:59:988 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

02/07/2021 15:12:59:988 SISTEMA A menor proposta foi dada por VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI no valor de
R$60.000,00.

02/07/2021 15:12:59:988 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

ROGERIO CASTRO DE PINA

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

02/07/2021 15:15:54:814 PREGOEIRO Favor encaminhar proposta conforme edital.

02/07/2021 15:15:59:530 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 01/07/2021 16:09:10:404 --- R$ 61.866,64 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI

2 01/07/2021 18:02:35:618 --- R$ 80.000,00 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

3 01/07/2021 18:21:59:893 --- R$ 112.000,00 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME

4 02/07/2021 14:58:29:142 --- R$ 61.500,00 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI

5 02/07/2021 15:11:52:245 --- R$ 60.000,00 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS 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 02/07/2021 15:15:59:530  -  Arrematado

Data/Hora 08/07/2021 13:06:06:231  -  Declarado vencedor

Data/Hora 12/07/2021 13:51:10:459  -  Adjudicado

Fornecedor VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI

Contratado R$   60.000,00


