
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: 202104000270145)

 

     às 14:05:06 horas do dia 09/06/2021 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

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

disputa Sr(a). 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: 202104000270145 - 2021/027/2021 que tem por objeto Aquisição de veículos

automotivos para eventual e futura formalização de Ata de Registro de Preço.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO.

Lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO.

Lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

Lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

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

 

Lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 8.100.000,00

08/06/2021 16:42:20:481 KASA MOTORS LTDA  R$ 5.385.387,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.980.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2021 14:01:43:087 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 11.135.020,00

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 12.430.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 4.070.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2021 16:42:20:481 KASA MOTORS LTDA  R$ 5.385.387,50
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Lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO.

Lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

Lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

 

    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 09/06/2021, às 14:30:12 horas, no lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 15/06/2021,

às 08:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2021, às 08:15:50 horas, no lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

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

foi o seguinte: Documentação conforme edital. No dia 16/06/2021, às 08:44:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2021, às 08:44:50 horas, no lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

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

seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 16/06/2021, às 08:44:50 horas, no lote (1) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

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

empresa KASA MOTORS LTDA com o valor R$ 5.385.387,50.

 

    No dia 09/06/2021, às 14:33:06 horas, no lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 8.100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.980.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2021 14:01:43:087 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  R$ 11.135.020,00

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 12.430.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/06/2021 07:51:55:551 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 4.070.000,00
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HÍBRIDO. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/06/2021,

às 08:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2021, às 08:28:11 horas, no lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO

HÍBRIDO. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Conforme item 25 do Edital, não havendo remanescentes, a empresa vencedora

na cota principal apresentou proposta nos mesmos valores arrematados, pelo que

submetemos o presente item à apreciação da autoridade superior. No dia 15/06/2021, às

08:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 09/06/2021, às 14:34:07 horas, no lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 15/06/2021, às 08:30:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/06/2021, às 08:30:09 horas, no lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

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

16/06/2021, às 08:47:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2021, às 08:47:06 horas, no lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Documentação conforme edital.

 

    No dia 16/06/2021, às 08:47:06 horas, no lote (3) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. com o valor R$

11.135.020,00.

 

    No dia 09/06/2021, às 14:36:05 horas, no lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/06/2021, às 08:23:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 15/06/2021, às 08:30:41 horas, no lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Conforme item 25 do Edital, não havendo

remanescentes, a empresa vencedora na cota principal apresentou proposta nos mesmos

valores arrematados, pelo que submetemos o presente item à apreciação da autoridade

superior. No dia 15/06/2021, às 08:30:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/06/2021, às 08:20:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (2) - VEÍCULO DE PORTE MÉDIO, TIPO HÍBRIDO. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificado diante da desistência encaminhada via Chat Banco do Brasil, justificando

que não consegue adequar proposta abaixo do valor estimado.

 

    No dia 10/06/2021, às 08:23:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO CASTRO DE

PINA - desclassificou o fornecedor - ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, no

lote (4) - VEÍCULO TIPO SEDAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. O motivo da

desclassificação foi: Deixou de apresentar proposta com valor abaixo do estimado, conforme

determina o Edital nos itens 41 e 42.

 

    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:
05.471.879/0001-73 KASA MOTORS LTDA
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10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

14.234.954/0001-73 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
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Licitação [nº 873147] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 KASA MOTORS LTDA OE* Arrematante R$ 5.385.387,50 08/06/2021 16:42:20:481

2 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 8.100.000,00 09/06/2021 07:51:55:551

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA Começou a disputa do lote.

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA A melhor proposta foi de R$5.385.387,50, que é o menor valor ofertado para este lote.

09/06/2021 14:05:06:184 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.

09/06/2021 14:05:06:184 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.

09/06/2021 14:05:06:184 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.

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:06:184 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

09/06/2021 14:18:06:184 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

09/06/2021 14:18:06:184 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.

09/06/2021 14:20:06:184 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.

09/06/2021 14:20:06:184 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$5.385.387,50.

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 36
segundos.

09/06/2021 14:23:42:184 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

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

09/06/2021 14:23:42:184 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

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

09/06/2021 14:23:42:184 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,

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA O fornecedor, KASA MOTORS LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA O fornecedor, ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:23:42:184 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$5.385.387,50.

09/06/2021 14:28:42:184 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

09/06/2021 14:28:42:184 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.

09/06/2021 14:28:42:184 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

09/06/2021 14:28:42:184 SISTEMA A menor proposta foi dada por KASA MOTORS LTDA no valor de R$5.385.387,50.

09/06/2021 14:28:42:184 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

09/06/2021 14:29:37:580 PREGOEIRO Existe a possibilidade de diminuir o valor ofertado, caso seja possível, solicito à empresa vencedora que
nos encaminhe proposta reajusta via email.

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 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:30:07:196 PREGOEIRO Muito Obrigado!

09/06/2021 14:30:12:807 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

09/06/2021 14:53:19:898 PREGOEIRO Processo sobrestado aguardando manifestação técnica acerca da proposta e análise da documentação
de habilitação.

10/06/2021 09:12:43:320 KASA MOTORS LTDA Prezado pregoeiro. A concessionária KASA MOTORS LTDA manifesta interesse no item 02 da cota
reservada, conforme previsto no item 25 do edital.

10/06/2021 09:14:12:816 KASA MOTORS LTDA Estamos providenciando o envio da proposta comercial comtemplando o item 02 da cota reservada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 08/06/2021 16:42:20:481 --- R$ 5.385.387,50 KASA MOTORS LTDA

2 09/06/2021 07:51:55:551 --- R$ 8.100.000,00 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS 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 09/06/2021 14:30:12:807  -  Arrematado

Data/Hora 15/06/2021 08:15:50:371  -  Declarado vencedor

Data/Hora 16/06/2021 08:44:50:563  -  Adjudicado

Fornecedor KASA MOTORS LTDA

Contratado R$   5.385.387,50
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 873147] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME* Desclassificado R$ 1.980.000,00 09/06/2021 07:51:55:551

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA Começou a disputa do lote.

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA A melhor proposta foi de R$1.980.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

09/06/2021 14:05:12:694 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.

09/06/2021 14:05:12:694 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.

09/06/2021 14:05:12:694 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.

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:12:694 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

09/06/2021 14:18:12:694 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

09/06/2021 14:18:12:694 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.

09/06/2021 14:20:12:694 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.

09/06/2021 14:20:12:694 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$1.980.000,00.

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 10
segundos.

09/06/2021 14:25:22:694 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

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

09/06/2021 14:25:22:694 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

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

09/06/2021 14:25:22:694 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,

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA O fornecedor, ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:25:22:694 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$1.980.000,00.

09/06/2021 14:30:22:694 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

09/06/2021 14:30:22:694 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.

09/06/2021 14:30:22:694 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

09/06/2021 14:30:22:694 SISTEMA A menor proposta foi dada por ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI no valor de
R$1.980.000,00.

09/06/2021 14:30:22:694 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

09/06/2021 14:32:58:914 PREGOEIRO O menor valor ofertado está acima do estimado que e de R$ 1.742.331,25, o que nos impede de
adjudicar. Existe a possibilidade de diminuir o valor ofertado, caso seja possível, solicito à empresa
vencedora que nos encaminhe proposta reajusta via emai

09/06/2021 14:33:06:841 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

09/06/2021 14:50:17:170 PREGOEIRO Valor ofertado acima do valor estimado. Favor adequar conforme edital sob pena de desclassificação.

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

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 15:57:36:026 ROMAO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Boa tarde, Sr Pregoeiro. Pedimos desclassificação do lote 2, não conseguimos fechar no preço estimado.
Obrigado.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 09/06/2021 07:51:55:551 --- R$ 1.980.000,00 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 15/06/2021 08:29:10:155  -  Fracassado

Data/Hora 10/06/2021-08:20:43

Fornecedor ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Observação Desclassificado diante da desistência encaminhada via Chat Banco do Brasil, justificando que não consegue adequar proposta abaixo do valor estimado.

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Licitação [nº 873147] e Lote [nº 3]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OE* Arrematante R$ 11.135.020,00 08/06/2021 14:01:43:087

2 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME* Classificado R$ 12.430.000,00 09/06/2021 07:51:55:551

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA Começou a disputa do lote.

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA A melhor proposta foi de R$11.135.020,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

09/06/2021 14:05:19:478 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.

09/06/2021 14:05:19:478 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.

09/06/2021 14:05:19:478 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.

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:19:478 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

09/06/2021 14:18:19:478 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

09/06/2021 14:18:19:478 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.

09/06/2021 14:20:19:478 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.

09/06/2021 14:20:19:478 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$11.135.020,00.

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 40
segundos.

09/06/2021 14:25:59:478 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

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

09/06/2021 14:25:59:478 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

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

09/06/2021 14:25:59:478 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,

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA O fornecedor, TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., está convocado para ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA O fornecedor, ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:25:59:478 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$11.135.020,00.

09/06/2021 14:30:59:478 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

09/06/2021 14:30:59:478 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.

09/06/2021 14:30:59:478 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

09/06/2021 14:30:59:478 SISTEMA A menor proposta foi dada por TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. no valor de R$11.135.020,00.

09/06/2021 14:30:59:478 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

09/06/2021 14:33:29:960 PREGOEIRO Existe a possibilidade de diminuir o valor ofertado, caso seja possível, solicito à empresa vencedora que
nos encaminhe proposta reajusta via email.

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

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:33:44:784 PREGOEIRO Obrigado!

09/06/2021 14:34:07:204 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

09/06/2021 14:53:43:518 PREGOEIRO Processo sobrestado aguardando manifestação técnica acerca da proposta e análise da documentação
de habilitação.

10/06/2021 09:08:53:798 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.

Prezado pregoeiro. A concessionária TUDO COMERCIO DE VEICULOS manifesta interesse na cota
reservada no item 04 conforme previsto no item 25 do referido edital.

10/06/2021 09:10:18:658 TUDO COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.

Informo que a proposta comercial será reencaminhada comtemplando o item 04 da cota reservada.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 08/06/2021 14:01:43:087 --- R$ 11.135.020,00 TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

2 09/06/2021 07:51:55:551 --- R$ 12.430.000,00 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS 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 09/06/2021 14:34:07:204  -  Arrematado

Data/Hora 15/06/2021 08:30:09:580  -  Declarado vencedor

Data/Hora 16/06/2021 08:47:06:339  -  Adjudicado

Fornecedor TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Contratado R$   11.135.020,00

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 873147] e Lote [nº 4]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME* Desclassificado R$ 4.070.000,00 09/06/2021 07:51:55:551

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA Começou a disputa do lote.

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA A melhor proposta foi de R$4.070.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

09/06/2021 14:05:22:957 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.

09/06/2021 14:05:22:957 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.

09/06/2021 14:05:22:957 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.

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de
R$100,00 - quando este não for o melhor da sala.

09/06/2021 14:05:22:957 SISTEMA No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.

09/06/2021 14:18:22:957 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.

09/06/2021 14:18:22:957 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.

09/06/2021 14:20:22:957 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.

09/06/2021 14:20:22:957 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de
R$4.070.000,00.

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 11
segundos.

09/06/2021 14:28:33:957 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

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerrado deste prazo.

09/06/2021 14:28:33:957 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

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

09/06/2021 14:28:33:957 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,

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA O fornecedor, ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, está convocado para ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

09/06/2021 14:28:33:957 SISTEMA O melhor valor oferecido foi de R$4.070.000,00.

09/06/2021 14:33:33:957 SISTEMA Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.

09/06/2021 14:33:33:957 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.

09/06/2021 14:33:33:957 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

09/06/2021 14:33:33:957 SISTEMA A menor proposta foi dada por ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI no valor de
R$4.070.000,00.

09/06/2021 14:33:33:957 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

09/06/2021 14:35:54:264 PREGOEIRO O menor valor estimado está acima do estimado, o que nos impede de adjudicar o objeto. Existe a
possibilidade de diminuir o valor ofertado, caso seja possível, solicito à empresa vencedora que nos
encaminhe proposta reajusta via email.

09/06/2021 14:36:05:726 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

09/06/2021 14:50:49:083 PREGOEIRO Valor ofertado acima do valor estimado. Favor adequar conforme edital sob pena de desclassificação.

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

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

09/06/2021 15:41:52:421 ROMAO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Boa tarde, Sr Pregoeiro. Precisava de um prazo de até 24 horas para podemos analisar a proposta do
valor estimado do edital.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 09/06/2021 07:51:55:551 --- R$ 4.070.000,00 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

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

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

Data/Hora 15/06/2021 08:30:49:608  -  Fracassado

Data/Hora 10/06/2021-08:23:17

Fornecedor ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Observação Deixou de apresentar proposta com valor abaixo do estimado, conforme determina o Edital nos itens 41 e 42.

Nº Processo PROAD: 202104000270145

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, PREGOEIRO; e outros, em 17/06/2021 às 12:24.
Para validar este documento informe o código 421797767906 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Nº Processo PROAD: 202104000270145

ROGERIO CASTRO DE PINA
PREGOEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2021 às 12:24

Nº Processo PROAD: 202104000270145

LETICE SOUSA SILVEIRA
MEMBRO DA CPL E EQUIPE DE APOIO
SECRETARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2021 às 12:19

Nº Processo PROAD: 202104000270145

VIVIANE RODRIGUES GUIMARAES
EQUIPE DE APOIO E MEMBRO DA CPL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 17/06/2021 às 12:28


