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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

927355.62021 .16112 .4341 .330366760

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Nº 00006/2021 (SRP)
 

Às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 001 de 20/10/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 83446242/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2021. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de caixas (caçambas) estacionárias
metálicas, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Em razão do vencimento da proposta e não prorrogação
da validade por parte da empresa vencedora..

Item: 1
Descrição: CAÇAMBA
Descrição Complementar: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para transporte
de entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e
internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm
de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo
processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de
segurança vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 38 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.565,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.901,0000 e a quantidade de 38
Unidade .

Item: 2
Descrição: CAÇAMBA
Descrição Complementar: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para transporte
de entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e
internos, cantoneiras em chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm
de diâmetro, fixados em reforços de chapa de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo
processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de alta penetração, pintura com fundo anti-
ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em atendimento as normas de
segurança vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.565,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.901,0000 e a quantidade de 12
Unidade .

Histórico
Item: 1 - CAÇAMBA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:21:48 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

11/06/2021
09:29:40

Recusa da proposta. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF:
36.485.138/0001-75, pelo melhor lance de R$ 4.740,0000. Motivo: A empresa foi
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consultada sobre a possibilidade de prorrogar a validade de sua proposta de preço, no
entanto, declarou não ser possível.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
10:53:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
10:57:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FXO
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.149.559/0001-49.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
11:38:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
11:38:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FXO
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.149.559/0001-49.

Aceite de
proposta

11/06/2021
15:09:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49, pelo melhor lance de R$ 4.901,0000.

Habilitação de
fornecedor

11/06/2021
15:10:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI -
CNPJ/CPF: 30.149.559/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - CAÇAMBA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

02/06/2021
10:21:48 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

11/06/2021
15:09:44

Recusa da proposta. Fornecedor: PEMAQ METALURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 36.485.138/0001-
75, pelo melhor lance de R$ 4.750,0000. Motivo: A empresa foi consultada sobre a
possibilidade de prorrogar a validade de sua proposta de preço, no entanto, declarou não
ser possível.

Aceite de
proposta

11/06/2021
15:09:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49, pelo melhor lance de R$ 4.901,0000.

Habilitação
de
fornecedor

11/06/2021
15:10:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/06/2021
10:21:48

Este pregão foi reagendado para 11/06/2021 09:00.

Sistema 02/06/2021
10:21:48

Sr(s) fornecedor(es), os itens 1 e 2 estão retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 11/06/2021
09:06:09

Bom dia senhores(as) fornecedores!

Pregoeiro 11/06/2021
09:09:04

Retornamos com os trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP.

Pregoeiro 11/06/2021
09:09:26

Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 11/06/2021
09:17:37

Tendo em vista que decorreu o prazo de validade da propostas de preço sem a
finalização do certame, a Pregoeira consultou a empresa vencedora sobre a

possibilidade de prorrogar a validade para mais 30 (trinta) dias no mínimo. Em
resposta, a empresa vencedora dos itens 01 e 02 declarou não ser possível

prorrogar a validade de sua proposta.
Pregoeiro 11/06/2021

09:18:47
Desta forma, a partir deste momento, será realizada negociação com as

empresas remanescentes dos itens: 01 e 02.
Pregoeiro 11/06/2021

09:26:13
Informo que a empresa PEMAQ METALURGICA LTDA, vencedora dos itens 01 e

02 será desclassificada neste momento, em razão do vencimento de sua
proposta de preços e manifestação de desinteresse em prorrogá-la.

Pregoeiro 11/06/2021 A partir deste momento, será realizada negociação com as empresas
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09:31:06 remanescentes dos itens: 01 e 02.
Pregoeiro 11/06/2021

09:31:28
Neste sentido, informo desde já, que aguardarei o prazo de 15 (quinze) minutos

para que as empresas respondam quanto a negociação solicitada. Caso a
empresa não responda, entenderei que a mesma não possui interesse em

negociar, em virtude disso, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro 11/06/2021

09:31:43
Conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão."

Pregoeiro 11/06/2021
09:39:36

Para DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 01 o menor valor unitário de R$ 4.901,00 (quatro
mil, novecentos e um reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais).

Pregoeiro 11/06/2021
09:40:19

Para DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - Sr. licitante, ao final da fase de lances, a
empresa ofertou para o item 02 o menor valor unitário de R$ 4.901,00 (quatro
mil, novecentos e um reais). Vamos negociar? Preciso que a empresa consiga
ofertar o valor unitário de R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais).

30.149.559/0001-
49

11/06/2021
09:41:50

Bom dia Senhor (a) Pregoeiro(a) um instante estamos revisando os mínimos.

30.149.559/0001-
49

11/06/2021
09:49:55

Senhor (a) Pregoeiro (a) conseguimos manter a proposta de R$ 4.901,00
(quatro mil novecentos e um reais) prorrogando o prazo da proposta, mas não
conseguimos reduzir à contra proposta de R$ 4.730,00 devido os preços dos

materiais terem sofrido aumento.
30.149.559/0001-

49
11/06/2021
10:00:20

A interpretação senhor(a) pregoeiro(a), a título de esclarecimento, vale tanto
para o item 1 quanto para o item 2 não há possibilidade de redução.

Pregoeiro 11/06/2021
10:04:06

Para DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - Ok. Neste momento, irei verificar os
documentos de habilitação.

Pregoeiro 11/06/2021
10:13:46

Senhores(as) licitantes, por favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 11/06/2021
10:52:57

Em atenção ao subitem 9.6.1 do Edital, irei convocar a empresa
DISTRIBUIDORA FXO EIRELI para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a

proposta adequada, conforme negociação realizada.
Sistema 11/06/2021

10:53:06
Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.149.559/0001-

49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/06/2021

10:54:39
Informo que o prazo para envio da proposta ajustada encerrará às 12:54hs.

Aguardo envio do anexo.
Sistema 11/06/2021

10:57:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:

30.149.559/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/06/2021

11:38:19
Para DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - Senhor fornecedor, solicito que retifique o
item 3.1 da proposta de preços, referente ao prazo de validade da proposta.

Sistema 11/06/2021
11:38:39

Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.149.559/0001-
49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 11/06/2021
11:38:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.149.559/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.

30.149.559/0001-
49

11/06/2021
11:41:33

Senhor (a) Pregoeiro (a) a expressão "a partir da data de abertura do pregão"
foi retirada do item 3.1 da validade da proposta.

30.149.559/0001-
49

11/06/2021
11:42:33

Ficamos a disposição para realizar quaisquer diligências que se façam
necessários ao bom andamento do processo. Respeitosamente Distribuidora

Fxo.
Pregoeiro 11/06/2021

11:56:23
Senhores licitantes, em razão da proximidade do horário de almoço, a sessão
será suspensa, ficando agendada o seu retorno para hoje (11/06/2021) às

15:00 horas.
Pregoeiro 11/06/2021

11:57:17
Obrigada!

Pregoeiro 11/06/2021
15:00:32

Boa tarde senhores(as) fornecedores!

Pregoeiro 11/06/2021
15:02:44

Retornamos aos trabalhos referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021 - SRP.

Pregoeiro 11/06/2021
15:06:10

Senhores(as) fornecedores, informo a proposta ajustada foi enviada, e que
após análise a proposta ajustada foi aceita.

Pregoeiro 11/06/2021
15:07:52

Quanto à habilitação, a documentação apresentada pela empresa
DISTRIBUIDORA FXO EIRELI atendeu todos os itens solicitados no edital, sendo

por este motivo HABILITADA.
Pregoeiro 11/06/2021

15:08:43
Portanto, neste momento, realizarei, no sistema, a aceitação da proposta e a
habilitação da empresa vencedora, de modo que será aberto o prazo de 30

(trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro 11/06/2021

15:08:51
Por favor, permaneçam conectados.

Sistema 11/06/2021 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
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15:10:03 para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no
julgamento´.

Pregoeiro 11/06/2021
15:10:20

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/06/2021
às 15:40:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 02/06/2021
10:21:48

Em razão do vencimento da proposta e não prorrogação da validade por parte da
empresa vencedora.. Reagendado para: 11/06/2021 09:00

Alteração equipe 11/06/2021
14:48:19

Pregoeiro Anterior: 02021883108-HENDY ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA .
Pregoeiro Atual: 02298494150-SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA . Justificativa: A
troca de pregoeiro se faz necessária pois os retornos das licitações ocorreram no
mesmo horário.

Abertura do prazo 11/06/2021
15:10:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/06/2021
15:10:20 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/06/2021 às 15:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
15:43 horas do dia 11 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE DA SILVA KRUK
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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