
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: 201904000163451)

 

     às 10:01:10 horas do dia 30/06/2021 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

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

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

201904000163451 - 2021/024/2021 que tem por objeto Aquisição de bandeiras

personalizadas, através do Sistema de Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

Lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL.

Lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO   ESTADO   DE

GOIÁS.

Lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:20:895 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 66.940,70

29/06/2021 17:18:41:026 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 84.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:20:895 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 482,57

29/06/2021 17:18:41:026 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:20:895 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 480,00

29/06/2021 17:18:41:026 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:20:895 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 435,00

29/06/2021 17:18:41:026 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 600,00
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Lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ.

Lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM PROPILENO.

Lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

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

 

Lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

Lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL.

Lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO   ESTADO   DE

GOIÁS.

Lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:20:895 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 511,67

29/06/2021 17:18:41:026 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:21:01:824 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:21:01:824 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:25:50:132 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 55.000,00

30/06/2021 10:24:11:733 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:21:11:393 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 350,00

30/06/2021 10:20:08:275 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:21:32:660 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 350,00

30/06/2021 10:20:33:442 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 430,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:29:09:178 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 350,00

30/06/2021 10:10:29:552 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 425,00
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Lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ.

Lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM PROPILENO.

Lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/06/2021, às 10:26:35 horas, no lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 12/07/2021, às

09:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:41:15 horas, no lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

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

seguinte: A CBF apresentou proposta e documentação de acordo com o edital. Declaro

vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:55:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:55:32 horas, no lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

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

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

edital, motivo pelo qual adjudico o presente objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:55:32 horas, no lote (1) - BANDEIRAS � 3 PANOS (1,35 X 1,93).

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

COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$ 54.999,47.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:21:11:437 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA  R$ 350,00

30/06/2021 10:19:21:276 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:21:01:824 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:21:01:824 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 1.200,00
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    No dia 30/06/2021, às 10:24:43 horas, no lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 08/07/2021, às

11:36:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 11:36:18 horas, no lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. -

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

coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o fornecedor: ESTAMPLAC IND. E

COM. DE BANDEIRAS LTDA. No dia 12/07/2021, às 09:41:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:41:45 horas, no lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. -

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

seguinte: A CBF apresentou proposta e documentação de acordo com o edital. Declaro

vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:56:18 horas, no lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. -

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

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

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:56:18 horas, no lote (2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. -

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

COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 10:24:29 horas, no lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO

ESTADO   DE

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 08/07/2021,

às 11:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 11:37:02 horas, no lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO

ESTADO   DE

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

seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o fornecedor:

ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA. No dia 12/07/2021, às 09:42:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:42:25 horas, no lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO

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

o seguinte: A CBFapresentou proposta e documentação de acordo com o edital, Declaro

vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:57:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:57:03 horas, no lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO

ESTADO   DE

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

seguinte: O arrematante, declarado vencedor, apresentou proposta e documentação de

acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente  objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:57:03 horas, no lote (3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO

ESTADO   DE

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

empresa CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$

430,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 10:31:37 horas, no lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO

MUNICÍPIO DE

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 08/07/2021,

às 11:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 11:37:44 horas, no lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO

MUNICÍPIO DE

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

seguinte: O coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o fornecedor:

ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA. No dia 12/07/2021, às 09:43:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:43:01 horas, no lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO

MUNICÍPIO DE

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

foi o seguinte: A arrematante apresentou proposta e documentação de acordo com o edital.

Declaro vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:57:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:57:50 horas, no lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO

MUNICÍPIO DE

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

seguinte: O arrematante, declarado vencedor apresentou proposta e documentação de

acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente objeto.
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    No dia 21/07/2021, às 15:57:50 horas, no lote (4) - BANDEIRA ESPECIAL DO

MUNICÍPIO DE

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

empresa CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$

425,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 10:24:24 horas, no lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 08/07/2021, às

11:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 11:38:19 horas, no lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. -  a

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

coordenador - MARCELO DE AMORIM - desclassificou o fornecedor: ESTAMPLAC IND. E

COM. DE BANDEIRAS LTDA. No dia 12/07/2021, às 09:43:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:43:39 horas, no lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. -  a

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

A arrematante apresentou proposta e documentação de acordo com o edital. Declaro

vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:58:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:58:36 horas, no lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. -  a

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

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

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:58:36 horas, no lote (5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. -

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

COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 10:25:46 horas, no lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 12/07/2021,

às 09:44:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:44:28 horas, no lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM

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

alteração foi o seguinte: O arrematante apresentou proposta e documentação de acordo
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com o edital. Declaro vencedora. No dia 21/07/2021, às 15:59:20 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:59:20 horas, no lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM

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

seguinte: O arrematante, declarado vencedor apresentou proposta e documentação de

acordo com o edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:59:20 horas, no lote (6) - CORDA TIPO ADRIÇA, EM

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

empresa CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$

12.800,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 10:24:36 horas, no lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 12/07/2021, às

09:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2021, às 09:45:03 horas, no lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

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

seguinte: O arrematante apresentou proposta e documentação de acordo com o edital.

Declaro vencedora. No dia 21/07/2021, às 16:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 16:00:05 horas, no lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

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

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

edital, motivo pelo qual adjudico-lhe o presente objeto.

 

    No dia 21/07/2021, às 16:00:05 horas, no lote (7) - CORDA TIPO ADRIÇA (TRANÇADA).

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

COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o valor R$ 609,81.

 

    No dia 08/07/2021, às 11:36:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, no lote

(2) - BANDEIRA ESPECIAL DO BRASIL. O motivo da desclassificação foi: O arrematante

não apresentou os documentos solicitados, ultrapassando o prazo de 24 horas.

 

    No dia 08/07/2021, às 11:37:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, no lote

(3) - BANDEIRA   ESPECIAL   DO   ESTADO   DE

22/07/2021 Página 7 de 8

Nº Processo PROAD: 201904000163451

Conferido com o original por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 03/08/2021 às 15:08.
Para validar este documento informe o código 437628565895 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



GOIÁS. O motivo da desclassificação foi: O arrematante não apresentou a documentação

solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.

 

    No dia 08/07/2021, às 11:37:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, no lote

(4) - BANDEIRA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA. O motivo da desclassificação foi: O arrematante não apresentou a documentação

solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.

 

    No dia 08/07/2021, às 11:38:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO DE AMORIM

- desclassificou o fornecedor - ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, no lote

(5) - BANDEIRA ESPECIAL DA PAZ. O motivo da desclassificação foi: O arrematante não

apresentou a documentação solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARCELO DE AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

 

LETICE SOUSA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.365.274/0001-87 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

86.719.663/0001-86 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 54.999,47 21/07/2021 15:46:02:095

2 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA ME* Classificado R$ 60.000,00 30/06/2021 10:24:11:733

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:10:458 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:10:458 SISTEMA A melhor proposta foi de R$66.940,70, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:10:458 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.

30/06/2021 10:01:10:458 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.

30/06/2021 10:01:10:458 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.

30/06/2021 10:01:10:458 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:10:458 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.

30/06/2021 10:01:10:458 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.

30/06/2021 10:01:10:458 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:10:458 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:10:458 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.

30/06/2021 10:16:10:458 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.

30/06/2021 10:16:10:458 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$66.930,70.

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 56
segundos.

30/06/2021 10:21:06:458 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

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:21:06:458 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

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:21:06:458 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,

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA O fornecedor, ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:21:06:458 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$66.930,70.

30/06/2021 10:26:06:458 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:26:06:458 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:26:06:458 SISTEMA A menor proposta foi dada por CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME no valor
de R$55.000,00.

30/06/2021 10:26:06:458 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:26:35:166 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

09/07/2021 11:43:20:483 CBF- COMERCIO DE
CONFECCOES BANDEIRAS
EIRELI -ME

Bom dia! Informo que a proposta atualizada com todos os itens foi enviada pelo e-mail e anexada no
sistema.

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:18:41:026 --- R$ 84.450,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

2 29/06/2021 17:38:20:895 --- R$ 66.940,70 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

3 30/06/2021 10:09:31:062 --- R$ 66.930,70 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

4 30/06/2021 10:24:11:733 --- R$ 60.000,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

5 30/06/2021 10:25:50:132 --- R$ 55.000,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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

Data/Hora 30/06/2021 10:26:35:166  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:41:15:319  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:55:32:503  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   54.999,47
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA ME* Desclassificado R$ 350,00 30/06/2021 10:21:11:393

2 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 480,00 21/07/2021 15:46:27:621

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:14:298 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:14:298 SISTEMA A melhor proposta foi de R$482,57, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:14:298 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.

30/06/2021 10:01:14:298 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.

30/06/2021 10:01:14:298 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.

30/06/2021 10:01:14:298 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:14:298 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.

30/06/2021 10:01:14:298 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.

30/06/2021 10:01:14:298 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:14:298 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:14:298 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.

30/06/2021 10:16:14:298 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.

30/06/2021 10:16:14:298 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$482,57.

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 48
segundos.

30/06/2021 10:18:02:298 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

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:18:02:298 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

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:18:02:298 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,

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA O fornecedor, ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:02:298 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$482,57.

30/06/2021 10:23:02:298 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:23:02:298 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:23:02:298 SISTEMA A menor proposta foi dada por ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA no valor de R$350,00.

30/06/2021 10:23:02:298 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:24:43:857 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

07/07/2021 11:35:22:274 PREGOEIRO A empresa Estampac arrematou os lotes 02, 03, 04 e 05. Foi pedido proposta atualizadas e demais
documentações e até o momento a empresa não se manifestou. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas
extrapolou, aguardo a documentação até as 15 horas de hoje

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:18:41:026 --- R$ 600,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

2 29/06/2021 17:38:20:895 --- R$ 482,57 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

3 30/06/2021 10:20:08:275 --- R$ 480,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

4 30/06/2021 10:21:11:393 --- R$ 350,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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

Data/Hora 08/07/2021 11:36:18:799  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:41:45:613  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:56:18:957  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   480,00

Data/Hora 08/07/2021-11:36:18

Fornecedor ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Observação O arrematante não apresentou os documentos solicitados, ultrapassando o prazo de 24 horas.

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

2 de 2 22/07/2021 09:46

Nº Processo PROAD: 201904000163451

Conferido com o original por: Itallo Augusto Rodrigues Godoy, ASSISTENTE DE SECRETARIA; e outros, em 03/08/2021 às 15:08.
Para validar este documento informe o código 437628565895 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

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


Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA ME* Desclassificado R$ 350,00 30/06/2021 10:21:32:660

2 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 430,00 21/07/2021 15:46:55:378

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:17:393 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:17:393 SISTEMA A melhor proposta foi de R$480,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:17:393 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.

30/06/2021 10:01:17:393 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.

30/06/2021 10:01:17:393 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.

30/06/2021 10:01:17:393 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:17:393 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.

30/06/2021 10:01:17:393 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.

30/06/2021 10:01:17:393 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:17:393 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:17:393 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.

30/06/2021 10:16:17:393 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.

30/06/2021 10:16:17:393 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$470,00.

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 06
segundos.

30/06/2021 10:18:23:393 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

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:18:23:393 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

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:18:23:393 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,

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA O fornecedor, ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:23:393 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$470,00.

30/06/2021 10:23:23:393 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:23:23:393 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:23:23:393 SISTEMA A menor proposta foi dada por ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA no valor de R$350,00.

30/06/2021 10:23:23:393 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:24:29:937 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:18:41:026 --- R$ 550,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

2 29/06/2021 17:38:20:895 --- R$ 480,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

3 30/06/2021 10:10:11:364 --- R$ 470,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

4 30/06/2021 10:20:33:442 --- R$ 430,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

5 30/06/2021 10:21:32:660 --- R$ 350,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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

Data/Hora 08/07/2021 11:37:02:115  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:42:25:041  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:57:03:068  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   430,00

Data/Hora 08/07/2021-11:37:01

Fornecedor ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Observação O arrematante não apresentou a documentação solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA ME* Desclassificado R$ 350,00 30/06/2021 10:29:09:178

2 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 425,00 30/06/2021 10:10:29:552

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:20:516 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:20:516 SISTEMA A melhor proposta foi de R$435,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:20:516 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.

30/06/2021 10:01:20:516 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.

30/06/2021 10:01:20:516 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.

30/06/2021 10:01:20:516 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:20:516 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.

30/06/2021 10:01:20:516 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.

30/06/2021 10:01:20:516 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:20:516 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:20:516 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.

30/06/2021 10:16:20:516 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.

30/06/2021 10:16:20:516 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$425,00.

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 45
segundos.

30/06/2021 10:26:05:516 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

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:26:05:516 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

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:26:05:516 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,

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA O fornecedor, ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:26:05:516 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$425,00.

30/06/2021 10:31:05:516 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:31:05:516 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:31:05:516 SISTEMA A menor proposta foi dada por ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA no valor de R$350,00.

30/06/2021 10:31:05:516 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:31:37:734 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:18:41:026 --- R$ 600,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

2 29/06/2021 17:38:20:895 --- R$ 435,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

3 30/06/2021 10:10:29:552 --- R$ 425,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

4 30/06/2021 10:29:09:178 --- R$ 350,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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

Data/Hora 08/07/2021 11:37:44:457  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:43:01:922  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:57:50:632  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   425,00

Data/Hora 08/07/2021-11:37:44

Fornecedor ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Observação O arrematante não apresentou a documentação solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA ME* Desclassificado R$ 350,00 30/06/2021 10:21:11:437

2 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 420,00 30/06/2021 10:19:21:276

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:24:745 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:24:745 SISTEMA A melhor proposta foi de R$511,67, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:24:745 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.

30/06/2021 10:01:24:745 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.

30/06/2021 10:01:24:745 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.

30/06/2021 10:01:24:745 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:24:745 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.

30/06/2021 10:01:24:745 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.

30/06/2021 10:01:24:745 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:24:745 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:24:745 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.

30/06/2021 10:16:24:745 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.

30/06/2021 10:16:24:745 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$501,67.

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 36
segundos.

30/06/2021 10:18:00:745 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

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:18:00:745 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

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:18:00:745 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,

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA O fornecedor, ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:18:00:745 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$501,67.

30/06/2021 10:23:00:745 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:23:00:745 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:23:00:745 SISTEMA A menor proposta foi dada por ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA no valor de R$350,00.

30/06/2021 10:23:00:745 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:24:24:642 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:18:41:026 --- R$ 600,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

2 29/06/2021 17:38:20:895 --- R$ 511,67 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

3 30/06/2021 10:10:41:114 --- R$ 501,67 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

4 30/06/2021 10:19:21:276 --- R$ 420,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

5 30/06/2021 10:21:11:437 --- R$ 350,00 ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

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

Data/Hora 08/07/2021 11:38:19:851  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:43:39:297  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:58:36:944  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   420,00

Data/Hora 08/07/2021-11:38:19

Fornecedor ESTAMPLAC IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA

Observação O arrematante não apresentou a documentação solicitada, ultrapassando o prazo de 24 horas.
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 6]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 12.800,00 21/07/2021 15:49:28:532

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:29:028 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:29:028 SISTEMA A melhor proposta foi de R$20.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:29:028 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.

30/06/2021 10:01:29:028 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.

30/06/2021 10:01:29:028 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.

30/06/2021 10:01:29:028 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:29:028 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.

30/06/2021 10:01:29:028 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.

30/06/2021 10:01:29:028 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:29:028 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:29:028 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.

30/06/2021 10:16:29:028 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.

30/06/2021 10:16:29:028 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$20.000,00.

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 52
segundos.

30/06/2021 10:20:21:028 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

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:20:21:028 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

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:20:21:028 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,

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:20:21:028 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$20.000,00.

30/06/2021 10:25:21:028 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:25:21:028 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.

30/06/2021 10:25:21:028 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:25:21:028 SISTEMA A menor proposta foi dada por CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME no valor
de R$20.000,00.

30/06/2021 10:25:21:028 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:25:46:220 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:21:01:824 --- R$ 20.000,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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

Data/Hora 30/06/2021 10:25:46:220  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:44:28:480  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 15:59:20:256  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   12.800,00
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Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

Licitação [nº 878180] e Lote [nº 7]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME ME* Arrematante R$ 609,81 21/07/2021 15:50:17:361

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem

30/06/2021 10:01:33:778 SISTEMA Começou a disputa do lote.

30/06/2021 10:01:33:778 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.200,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

30/06/2021 10:01:33:778 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.

30/06/2021 10:01:33:778 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.

30/06/2021 10:01:33:778 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.

30/06/2021 10:01:33:778 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

30/06/2021 10:01:33:778 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.

30/06/2021 10:01:33:778 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.

30/06/2021 10:01:33:778 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

30/06/2021 10:14:33:778 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

30/06/2021 10:14:33:778 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.

30/06/2021 10:16:33:778 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.

30/06/2021 10:16:33:778 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$1.200,00.

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 49
segundos.

30/06/2021 10:19:22:778 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

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

30/06/2021 10:19:22:778 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

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

30/06/2021 10:19:22:778 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,

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA O fornecedor, CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME, está convocado para
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

30/06/2021 10:19:22:778 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.200,00.

30/06/2021 10:24:22:778 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

30/06/2021 10:24:22:778 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.

30/06/2021 10:24:22:778 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

30/06/2021 10:24:22:778 SISTEMA A menor proposta foi dada por CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME no valor
de R$1.200,00.

30/06/2021 10:24:22:778 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

30/06/2021 10:24:36:944 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

MARCELO DE AMORIM

Apoio

LETICE SOUSA SILVEIRA

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

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 29/06/2021 17:21:01:824 --- R$ 1.200,00 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Histórico da análise das propostas e lances 

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

Data/Hora 30/06/2021 10:24:36:944  -  Arrematado

Data/Hora 12/07/2021 09:45:03:492  -  Declarado vencedor

Data/Hora 21/07/2021 16:00:05:257  -  Adjudicado

Fornecedor CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

Contratado R$   609,81
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