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Pregão Eletrônico

927355.352022 .9090 .4966 .486325200

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00035/2022
 

Às 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 002 de 06/04/2022, 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 90301951/2022, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de container, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Terminal de conteiner ( container )
Descrição Complementar: Container 10 pés com as seguintes dimensões em metros: 3 metros de comprimento x 2,44 largura
x 2,60 altura, com isolamento térmico, iluminação e ventilação compatível com o uso em campo, rede elétrica com no mínimo 2
pontos elétricos e iluminação, 1 porta (2,10m x 0,90m) com acesso único na lateral do container e 1 janela (1m x 1m) com
grade de proteção, deverá ser composto por painéis de aço ondulado de chapa 14 em toda a parte, com laudo técnico de
habitabilidade eximindo de riscos físicos, químicos e biológicos e sem amassamentos que comprometam a aparência final.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 26.880,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Terminal de conteiner ( container )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.219.645/0001-07 FRONT

ESTRUTURAS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 40.000,0000 R$ 40.000,0000 29/07/2022
19:06:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Container 10 pés com as seguintes dimensões em metros: 3 metros de
comprimento x 2,44 largura x 2,60 altura, com isolamento térmico, iluminação e ventilação compatível com o uso em campo,
rede elétrica com no mínimo 2 pontos elétricos e iluminação, 1 porta (2,10m x 0,90m) com acesso único na lateral do
container e 1 janela (1m x 1m) com grade de proteção, deverá ser composto por painéis de aço ondulado de chapa 14 em
toda a parte, com laudo técnico de habitabilidade eximindo de riscos físicos, químicos e biológicos e sem amassamentos que
comprometam a aparência final. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.722.651/0001-98 VALDIR DE ARAUJO
PIRES LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 25/07/2022
16:10:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Container 10 pés, medindo 3,00 x 2,44 x 2,60m(C x L x A) Com isolamento
térmico, iluminação e ventilação compatível com o uso em campo, rede elétrica com no mínimo 2 pontos elétricos e
iluminação, 1 porta(2,10m x 0,90m) com acesso único na lateral do container e 1 janela(1m x 1m) com grade de proteção,
deverá ser composto por painéis de aço ondulado de chapa 14 em toda a parte, com laudo técnico de habitabilidade eximindo
de riscos físicos, químicos e biológicos e sem amassamentos que comprometam a aparência final, marca Gusa do Brasil 
Porte da empresa: ME/EPP

29.127.216/0001-02 AF
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1.000.000,0000 29/07/2022
17:06:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Container 10 pés com as seguintes dimensões em metros: 3 metros de
comprimento x 2,44 largura x 2,60 altura, com isolamento térmico, iluminação e ventilação compatível com o uso em campo,
rede elétrica com no mínimo 2 pontos elétricos e iluminação, 1 porta (2,10m x 0,90m) com acesso único na lateral do
container e 1 janela (1m x 1m) com grade de proteção, deverá ser composto por painéis de aço ondulado de chapa 14 em
toda a parte, com laudo técnico de habitabilidade eximindo de riscos físicos, químicos e biológicos e sem amassamentos que
comprometam a aparência final 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 29.127.216/0001-02 01/08/2022 09:00:01:920

R$ 90.000,0000 17.722.651/0001-98 01/08/2022 09:00:01:920
R$ 40.000,0000 12.219.645/0001-07 01/08/2022 09:00:01:920
R$ 89.999,9900 29.127.216/0001-02 01/08/2022 09:18:05:007
R$ 38.800,0000 17.722.651/0001-98 01/08/2022 09:31:02:423
R$ 35.000,0000 12.219.645/0001-07 01/08/2022 09:32:42:070
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R$ 80.000,0000 29.127.216/0001-02 01/08/2022 09:33:40:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 01/08/2022
09:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

01/08/2022
09:30:03 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

01/08/2022
09:30:03

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 40.000,0000 e R$
90.000,0000.

Encerramento 01/08/2022
09:35:04 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

01/08/2022
09:35:04 Item com etapa fechada encerrada.

Cancelado no
julgamento

01/08/2022
12:03:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após tentativa de negociação do item com as empresas participantes
não obtivemos êxito, assim, assim o item fica FRACASSADO em razão dos valores ofertados estarem acima
do estimado. Informo que será realizada nova pesquisa de preço, para posterior republicação do item por
meio de novo processo.

Registro de
intenção de
recurso

01/08/2022
14:14:14

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA CNPJ/CPF: 17722651000198.
Motivo: Estávamos sem internet quando fomos convocados. Existe interesse em negociar o item 1.

Recusa de
intenção de
recurso

01/08/2022
15:56:16

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA, CNPJ/CPF: 17722651000198.
Motivo: Conforme registro de mensagens do chat, a empresa será convocada para apresentar proposta de
preço ajustada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

17.722.651/0001-98 01/08/2022 14:14 01/08/2022 15:56 Recusado
Motivo Intenção:Estávamos sem internet quando fomos convocados. Existe interesse em negociar o item 1.
Motivo Aceite ou Recusa:Conforme registro de mensagens do chat, a empresa será convocada para apresentar
proposta de preço ajustada.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/08/2022
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 01/08/2022

09:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 01/08/2022

09:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 01/08/2022
09:21:18

Bom dia senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 01/08/2022
09:21:51

Por favor, apresentem suas melhores ofertas!

Pregoeiro 01/08/2022
09:27:16

De acordo com o item 9.4.3 do Edital, os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL DO
ITEM.

Sistema 01/08/2022
09:30:03

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
40.000,0000 e R$ 90.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:03 do dia

01/08/2022.
Sistema 01/08/2022

09:35:04
O item 1 está encerrado.

Sistema 01/08/2022
09:35:42

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/08/2022
09:41:51

Senhores(as) licitantes, neste momento farei alguns AVISOS:

Pregoeiro 01/08/2022
09:42:42

a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o
horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e horário da

próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos possam
acompanhá-lo.

Pregoeiro 01/08/2022
09:42:59

b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração
Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las,

pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro 01/08/2022

09:43:44
Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

Pregoeiro 01/08/2022
09:44:02

c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.

Pregoeiro 01/08/2022
09:45:51

d) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET
em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para

o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado da convocação efetuada pela
Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Comprasnet.
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Pregoeiro 01/08/2022
09:47:04

e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho
deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O

ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone 62- 3524
8603, nova convocação do anexo do sistema.

Pregoeiro 01/08/2022
09:47:57

f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer
caso a pregoeira efetue tal solicitação.

Pregoeiro 01/08/2022
09:48:34

Por favor, peço que aguardem conectados alguns instantes.

Pregoeiro 01/08/2022
09:52:21

Atenção senhores(as) licitantes!

Pregoeiro 01/08/2022
09:52:52

Em atenção ao subitem 9.4.26. do Edital, irei convocar a empresa arrematante para
negociação.

Pregoeiro 01/08/2022
09:56:06

Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Senhor(a) licitante, vamos negociar o item licitado. Ressalto
que o valor ofertado está acima do estimado. É possível a redução do preço ofertado?

12.219.645/0001-
07

01/08/2022
09:58:24

Bom dia Sr. Pregoeiro. Vamos verificar nossas planilhas de custos. Só um instante por favor.

Pregoeiro 01/08/2022
10:00:59

Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Informo que o valor total estimado é de R$ 26.880,00.

Pregoeiro 01/08/2022
10:13:29

Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Senhor(a) licitante, estou no aguardo.

12.219.645/0001-
07

01/08/2022
10:14:03

Só mais um pouco.

12.219.645/0001-
07

01/08/2022
10:16:03

Sr. Pregoeiro, analisando nossos cálculos, infelizmente não conseguimos reduzir ao seu
estimado, o máximo que conseguimos é de R$32.000,00. Esse é o limite que conseguimos

chegar.
Pregoeiro 01/08/2022

10:29:06
Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Tendo em vista que o preço ofertado está superior ao

estimado para contratação, a proposta não poderá ser aceita. Muito obrigada pela sua
participação.

Pregoeiro 01/08/2022
10:33:02

De acordo com o item 9.6.12 do Edital, irei convocar a(s) empresa(s) próxima(s) colocada(s)
para negociação.

Pregoeiro 01/08/2022
10:33:50

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Senhor(a) licitante, vamos negociar o item licitado.
Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado. É possível a redução do preço ofertado?

Pregoeiro 01/08/2022
10:34:13

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Informo que o valor total estimado é de R$ 26.880,00.

Pregoeiro 01/08/2022
10:45:57

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Informo que aguardarei resposta por mais 10 minutos.

Pregoeiro 01/08/2022
10:46:51

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Caso a empresa não responda, entenderei que a mesma
não possui interesse em negociar, em virtude disso, a mesma será desclassificada.

Pregoeiro 01/08/2022
10:47:26

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - 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 01/08/2022

11:16:37
Diante da ausência de manifestação de interesse em negociar, a empresa VALDIR DE ARAUJO

PIRES LTDA., 2ª colocada, será desclassificada.
Pregoeiro 01/08/2022

11:20:23
Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Senhor(a) licitante, vamos negociar o item licitado.

Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado. É possível a redução do preço ofertado?
Pregoeiro 01/08/2022

11:20:40
Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Informo que o valor total estimado é de R$ 26.880,00.

Pregoeiro 01/08/2022
11:21:27

Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Aguardarei resposta pelo prazo de 20 minutos.

Pregoeiro 01/08/2022
11:21:44

Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Caso a empresa não responda, entenderei que a mesma
não possui interesse em negociar, em virtude disso, a mesma será desclassificada.

Pregoeiro 01/08/2022
11:22:04

Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - "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 01/08/2022
11:59:22

Senhores(as) licitantes, tendo em vista que após tentativa de negociação do item licitado com
as empresas participantes não obtivemos êxito, o item fica FRACASSADO em razão dos valores
ofertados estarem acima do estimado. Informo que será realizada nova pesquisa de preço, para

posterior republicação do item por meio de novo processo licitatório
Pregoeiro 01/08/2022

12:00:32
Obrigada a todos!

Sistema 01/08/2022
12:03:25

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 01/08/2022
12:11:58

Em virtude do horário de almoço a sessão está suspensa e será retomada às 14:00 horas para
encerramento do prazo de recurso.

Pregoeiro 01/08/2022
14:06:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/08/2022 às 14:36:00.

Pregoeiro 01/08/2022
15:27:32

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Senhor (a) licitante, em razão de sua manifestação de
intenção de recurso e motivo apresentado, exponho:

Pregoeiro 01/08/2022
15:28:14

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - De acordo com o item 6.6. “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 01/08/2022
15:36:42

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Contudo, tendo em vista que a licitação destina-se a
garantir a proposta mais vantajosa para a administração, questiono: A empresa consegue
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reduzir o preço ofertado para R$ 26.880,00, cujo valor corresponde ao total estimado para
contratação?

17.722.651/0001-
98

01/08/2022
15:41:26

Sim, conseguimos atender

Pregoeiro 01/08/2022
15:51:40

Para VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA - Sendo assim, a empresa será convocada para
apresentar a proposta ajustada conforme prazo e condições estabelecidas no Edital. Por favor,

acompanhe.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/08/2022 08:54:04
Abertura da sessão

pública 01/08/2022 09:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 01/08/2022 09:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 01/08/2022 09:35:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/08/2022 12:03:25 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 01/08/2022 14:06:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/08/2022 às 14:36:00.

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 16:04 horas do dia 01 de agosto de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ANA PAULA SALVIANO CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

MYLENNA FRANCISCO ARAUJO
Equipe de Apoio

Voltar   
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