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Pregão Eletrônico

926748.82021 .16024 .4398 .8745715

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00008/2021

Às 09:00 horas do dia 02 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 3239 de 11/06/2021, 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 32687/2020, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento Analisador de
Gases (Compostos Orgânico Voláteis – VOC), para atender a Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA, conforme condições e
especificações 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: Módulo monitor multiparâmetro
Descrição Complementar: Módulo monitor multiparâmetro, tipo de análise: p, análise de gases, compatibilidade equipamento:
compatível com equipamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 41.608,7200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico
Item: 1 - Módulo monitor multiparâmetro

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
29.218.243/0001-82 ANDREA LIGUORI

CARDOSO 11088243827
Sim Sim 1 R$ 38.700,0000 R$ 38.700,0000 28/06/2021

11:53:22
Marca: BIONET 
Fabricante: BIONET 
Modelo / Versão: BIONET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico BM5 - Bionet ECG - Oximetria - PNI
SunTech - Respiração - 2 Temp - 2 Pressão Invasiva Opções para diversos ambientes hospitalares:EtCO2 Respironics
Side/Main Stream (Opcional) ECG de 12 Canais e interpretação (Opcional) Análise de ECG de alta performance (Opcional)
Segmento ST, Amostragem PVC , Análises de arritmias e tendências , Análise de ECG (opcional) , Tela colorida TFT 10,4"
com 6 formas de ondas simultâneas , Alarme visível na alça de transporte ;Indicações numéricas e gráficas ; Tecnologia de
detecção de baixa perfusão da SpO2 Impressora térmica incorporada (opcional), Impressão tabular e gráfica em 3 canais
128 horas de armazenagem de dados , Armazenagem de alarmes e ondas , Conector de alimentação DC para veículos
,Bateria de Li-ION de alta performace ,Conexão para central de monitorização usando LAN ou W-LAN Tons de pulso da
oximetria. Características TA, ECG, NIBP, SpO2, RESP, 2 x Temperatura e 2 x IBP Análise de Arritmia e segmento ST: VTAC,
VFIB, ASYSTOLIC Detecção de pacemaker indicada na derivação ECG Impressora incorporada de 58mm Alarme luminoso
claramente visível Ecran TFT de 10,4" a cores e de alta resolução Funcionamento a bateria ou alimentação de rede Bateria
de litio: duração de cerca de 3 horas Periférico output VGA que liga directamente a um monitor externo Informação de 24
horas e de alarmes armazenadas em memória interna Possibilidade de utilização desde neonatos a adultos Ligação DC
directa durante transporte em veículo Atualizações regulares do software interno através da Internet Preparado para
utilização em Wireless Lan Até 5 formas de onda em simultâneo (ECG,SpO2, RR ou ETCO2, IBP x 2) Indicação do nível de
bateria. Acessórios incluídos: Cabo paciente 3 derivações 10 Eléctrodos Tubo NIBP 10m Braçadeira de adulto Cabo sensor
SpO2 Adaptador DC Possui dispositivo de fixação à calha universal, permitindo a rotação e inclinação do monitor. Dimensões:
27x25x18cm Peso: 4Kg Possui certificação CE Marca: BIONET 
Porte da empresa: ME/EPP

02.784.924/0001-51 WORLDTECH COMERCIAL
E SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 42.000,0000 R$ 42.000,0000 01/07/2021
18:15:45

Marca: ALMONT BRASIL 
Fabricante: ALMONT BRASIL 
Modelo / Versão: 910-0901-PT-R 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador portátil de benzeno e VOC em ppb com sensor PID; Range dinâmico
de 1ppb a até 15.000 ppm para VOC; Resolução para benzeno em 10 ppb e leitura máxima em 40 ppm; Pacote Health &
Safety – cálculo de TWA + Memoria de Dados; Interface intuitiva e amigável; Design robusto, com capa emborrachada;
Bateria recarregável com estimativa de tempo de 24 horas e certificadas para uso em áreas classificadas; Segurança
Intrínseca: ATEX, IECEx; Alarme sonoro de 95dBA; Visor LED e alarme com vibração; IP66/67 contra ingresso de água e
poeira. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada. MARCA: ALMONT BRASIL MODELO: 910-0901-PT-R 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 42.000,0000 02.784.924/0001-51 02/07/2021 09:00:00:370
R$ 38.700,0000 29.218.243/0001-82 02/07/2021 09:00:00:370
R$ 40.000,0000 02.784.924/0001-51 02/07/2021 09:22:37:993
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R$ 38.313,0000 02.784.924/0001-51 02/07/2021 09:27:58:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 02/07/2021
09:20:00 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

02/07/2021
09:30:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 02/07/2021
09:42:37 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

02/07/2021
09:42:37 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

02/07/2021
09:54:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
02.784.924/0001-51.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

02/07/2021
09:58:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 02.784.924/0001-51.

Recusa de
proposta

12/07/2021
15:10:28

Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
02.784.924/0001-51, pelo melhor lance de R$ 38.313,0000. Motivo: A empresa fica desclassificada com
base no Parecer Técnico nº 009/2021- AMMA.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

12/07/2021
15:35:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF:
29.218.243/0001-82.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

12/07/2021
15:50:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827,
CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

12/07/2021
15:58:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF:
29.218.243/0001-82.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

12/07/2021
16:00:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827,
CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

12/07/2021
16:18:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF:
29.218.243/0001-82.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

12/07/2021
16:46:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827,
CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82.

Recusa de
proposta

19/07/2021
09:19:45

Recusa da proposta. Fornecedor: ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF:
29.218.243/0001-82, pelo melhor lance de R$ 38.700,0000. Motivo: A empresa fica desclassificada com
base no Parecer Técnico nº 017/2021- AMMA.

Cancelado no
julgamento

19/07/2021
09:20:18

Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica CANCELADO por não haver demais empresas
remanescentes para negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/07/2021
09:00:00

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. Haverá aviso
prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 02/07/2021
09:00:58

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021. Pregoeira Fernanda
Teodoro da Silva operando o certame.

Pregoeiro 02/07/2021
09:01:37

Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade
como Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de

lances, o modo de disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do mencionado decreto.
Pregoeiro 02/07/2021

09:02:03
O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM,

nos termos do subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro 02/07/2021

09:02:20
Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja
formalizado imediatamente para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br, sob pena de preclusão da

oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro 02/07/2021

09:02:31
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 02/07/2021
09:02:51

Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
responsabilidade dos licitantes 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

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 02/07/2021

09:03:06
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública,
firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os

requisitos para participação.
Pregoeiro 02/07/2021

09:03:21
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode

acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade
e atenção.
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Pregoeiro 02/07/2021
09:03:32

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de
processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos

licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019.

Pregoeiro 02/07/2021
09:03:47

A íntegra do Decreto Municipal 2271/2019 encontra-se disponível no link:
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190917_000002271.html

Pregoeiro 02/07/2021
09:04:09

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas
e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da

constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas
envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 02/07/2021
09:04:45

Senhores(as) Licitantes, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de
disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Pregoeiro 02/07/2021
09:04:57

Quanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Comprasnet foi parametrizado para
considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro

do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro 02/07/2021

09:05:11
De todo modo, reitero que o fato de haver possibilidade de exclusão do lance pela Pregoeira, não

desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 19, III,
do Decreto nº 10.024/2019.

Pregoeiro 02/07/2021
09:05:27

Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o
que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 02/07/2021
09:05:39

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pela Pregoeira após a fase de lances.
Pregoeiro 02/07/2021

09:06:17
Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital.
Pregoeiro 02/07/2021

09:06:49
Senhores(as) Licitantes, a etapa competitiva para o item 01 será iniciada, por favor, formulem os lances

com responsabilidade, observando o disposto no item 6 e subitens do edital e o procedimento
estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Pregoeiro 02/07/2021
09:07:02

Ressalto que, nos termos do item 7.3.2 do edital, não poderão ser aceitas propostas com valor unitário e
total superior ao estimado. Portanto, reitero a necessidade de redução dos valores propostos,

considerando que existem propostas e lances com valor superior ao estimado.
Pregoeiro 02/07/2021

09:07:09
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Sistema 02/07/2021

09:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se

conectados.
Sistema 02/07/2021

09:10:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 02/07/2021
09:20:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/07/2021
09:30:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 02/07/2021
09:42:37

O item 1 está encerrado.

Sistema 02/07/2021
09:42:40

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 02/07/2021
09:45:54

Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Bom dia sr. licitante esta online? por gentileza se
manifeste.

02.784.924/0001-
51

02/07/2021
09:46:47

Bom dia,

02.784.924/0001-
51

02/07/2021
09:48:50

Estamos.

Pregoeiro 02/07/2021
09:49:54

Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - encerrada a disputa de lances, verificamos que voces
arremataram o item 01, verifico quanto a exequibilidade dos mesmos. E verificamos também a

possibilidade de redução do valor ofertado.
02.784.924/0001-

51
02/07/2021
09:51:48

já estamos em nosso valor minimo.

Pregoeiro 02/07/2021
09:54:01

Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sendo assim, irei convoca-lo no sistema para que
anexem proposta ajustada, e será concedido um prazo maximo de 02 horas apos convocação no sistema

para que anexem, conforme o subitem 6.10.1 do edital.
Sistema 02/07/2021

09:54:15
Senhor fornecedor WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.784.924/0001-51,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 02/07/2021

09:54:35
Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - convoquei sr. licitante no sistema, podem anexar.

Sistema 02/07/2021
09:58:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
02.784.924/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.

02.784.924/0001-
51

02/07/2021
09:59:40

Sr. Pregoeiro, segue anexo solicitado. Catalogo do produto ofertado encontra-se nas habilitações.

Pregoeiro 02/07/2021
10:10:00

Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia 05/07/2021 às 15:00 horas, para a análise da proposta
ajustada.

Pregoeiro 05/07/2021
15:57:51

Srs. licitantes, boa tarde,

Pregoeiro 05/07/2021
15:58:33

Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia 08/07/2021 às 15:00 horas, para a análise da proposta
ajustada.

Pregoeiro 08/07/2021
15:02:42

Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia 12/07/2021 às 15:00 horas, em virtude dos autos terem
sido encaminhados ao orgão de origem para análise do produto ofertado pela empresa arrematante.

Pregoeiro 12/07/2021 Boa tarde srs. licitantes, reiniciamos o certame.
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15:01:39
Pregoeiro 12/07/2021

15:04:35
Srs. licitantes, após a análise da proposta ajustada da empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI, os autos foram encaminhados ao orgão de origem através do Despacho n. 111/2021-GERPRE

para a análise e emissão de parecer técnico, quanto ao objeto apresentado pela empresa acima citada.
Pregoeiro 12/07/2021

15:07:25
Após a análise do orgão demandante, emitiram o Parecer Técnico nº 009/2021-AMMA, no qual concluíram

que a empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI não está apta.
Pregoeiro 12/07/2021

15:08:39
Informamos que encontra-se disponivel no sitio: www.goiania.go.gov.br o Parecer Técnico n. 009/2021 -

AMMA.
Pregoeiro 12/07/2021

15:09:18
Sendo assim, iremos DESCLASSIFICA-LA no sistema e convocaremos a próxima empresa classificada.

Pregoeiro 12/07/2021
15:10:49

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Boa tarde sr. licitante está online?

Pregoeiro 12/07/2021
15:10:59

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Por gentileza se manifeste.

Pregoeiro 12/07/2021
15:21:50

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - aguardando manifestação.

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:27:22

boa tarde sra pregoeira

Pregoeiro 12/07/2021
15:28:35

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Após a desclassificação da 1ª colocada para o lote 01
verificamos a possibilidade negociação.

Pregoeiro 12/07/2021
15:29:22

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Verificamos a possibilidade de redução para o valor
total de 38.313,00 valor correspondente da 1ª colocada.

Pregoeiro 12/07/2021
15:29:32

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Aguardando manifestação.

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:29:41

Podemos conversar sim

Pregoeiro 12/07/2021
15:32:04

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - O sr. consegue reduzir o valor?

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:32:16

estou aguardando seu manifesto sra pregoeira,

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:33:35

com margem bem apertada, consigo fazer por R$ 37.000,00

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:34:15

abati em R$ 1.800,00

Pregoeiro 12/07/2021
15:35:11

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Ok. Sendo assim, iremos convoca-los no sistema, e
será concedido um prazo máximo de 02 horas após convocação no sistema para que anexem a proposta

ajustada, conforme o subitem 6.11.1 do edital.
Sistema 12/07/2021

15:35:43
Senhor fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 12/07/2021

15:36:08
Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - convoquei o sr. no sistema, podem anexar.

Sistema 12/07/2021
15:50:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-
82, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/07/2021
15:53:23

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - sr. licitante esta online?

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:53:50

SIM SRA PREGOEIRA

Pregoeiro 12/07/2021
15:57:10

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Após a análise da proposta ajustada verificamos que
vocês mencionaram na validade da proposta ajustada 60 dias, no entanto, o edital diz um periodo nao

inferior a 90 dias.
Pregoeiro 12/07/2021

15:58:11
Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Sendo assim, iremos convoca-los no sistema

novamente, para que readequem e será concedido um prazo máximo de 02 horas, apos convocação, para
que anexem.

Sistema 12/07/2021
15:58:23

Senhor fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/07/2021
15:58:39

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - convoquei o sr. licitante, podem anexar.

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
15:58:40

POSSO MODIFICAR SRA PREGOEIRA

Pregoeiro 12/07/2021
15:59:14

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - ok. aguardando anexarem.

Sistema 12/07/2021
16:00:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-
82, enviou o anexo para o ítem 1.

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
16:01:43

PTONTINHO, ESPERO ESTAJA DE ACORDO SRA PREGOEIRA

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
16:02:23

DESCULPE A PÉSSIMA DIGITAÇÃO

Pregoeiro 12/07/2021
16:03:17

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - aguardem um instante

Pregoeiro 12/07/2021
16:10:58

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Sr. licitante esta online?

Pregoeiro 12/07/2021
16:13:48

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - /

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
16:15:21

Sim

Pregoeiro 12/07/2021 Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Após a análise da proposta ajustada verificamos que a



19/07/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/6

16:18:42 mesma está datada em 04 de maio de 2021, sendo o correto, 12/07/2021. solicitamos que mencionem o
CNPJ. ENFIM SOLICITAMOS QUE A READEQUEM CONFORME O MODELO DA CARTA PROPOSTA, QUE

ENCONTRA-SE NO ANEXO II DO EDITAL.
Sistema 12/07/2021

16:18:50
Senhor fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-82, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 12/07/2021

16:20:03
Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - Convoquei o sr. licitante novamente no sistema, e será

concedido um prazo máximo de 02 horas, apos convocação no sistema, para que anexem a proposta
ajustada com as devidas adequações, com base no item 9.1 do edital.

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
16:20:41

Estou no celular, mas daqui meia hora estarei no escritorio. Quanto tempo tenho para o acerto?

29.218.243/0001-
82

12/07/2021
16:21:21

Ok obrigado

Pregoeiro 12/07/2021
16:24:48

Para ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 - CONFORME O SUBITEM 9.1 DO EDITAL 02 HORAS
APOS CONVOCAÇÃO NO SISTEMA, SENDO ASSIM, FINDA-SE AS 18:20:03 DO DIA DE HOJE

(12/07/2021).
Pregoeiro 12/07/2021

16:44:56
Srs. licitantes, suspendo o certame para amanha 13/07/2021 as 09:00 horas, no entanto, nao

suspenderei no sistema, em virtude da empresa ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827 ter até as
18;20:03 do dia de hoje (12/07/2021) para anexarem a proposta ajustada.

Sistema 12/07/2021
16:46:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREA LIGUORI CARDOSO 11088243827, CNPJ/CPF: 29.218.243/0001-
82, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 13/07/2021
09:03:04

Bom dia srs. licitantes,

Pregoeiro 13/07/2021
09:20:49

Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia 15/07/2021 as 15:00 hs, para análise da proposta ajustada
da 2ª colocada.

Pregoeiro 15/07/2021
15:02:56

Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia 19/07/2021 as 09:00 hs, tendo em vista os autos terem
sido encaminhados ao orgão de origem para a análise do objeto oferecido pela 2ª colocada empresa

arrematante.
Pregoeiro 19/07/2021

09:06:53
Bom dia srs. licitantes, reiniciamos o certame.

Pregoeiro 19/07/2021
09:15:54

Srs. licitantes, após a análise da proposta ajustada da empresa ANDREA LIGUORI CARDOSO, os autos
foram encaminhados ao orgão de origem através do Despacho n. 116/2021-GERPRE para a análise e

emissão de parecer técnico, quanto ao objeto apresentado pela empresa acima citada.
Pregoeiro 19/07/2021

09:17:16
Após a análise do orgão demandante, emitiram o Parecer Técnico nº 017/2021-AMMA, no qual concluíram

que a empresa ANDREA LIGUORI CARDOSO não está apta.
Pregoeiro 19/07/2021

09:17:42
Informamos que encontra-se disponivel no sitio: www.goiania.go.gov.br o Parecer Técnico n. 017/2021 -

AMMA.
Pregoeiro 19/07/2021

09:18:09
Sendo assim, iremos DESCLASSIFICA-LA no sistema.

Pregoeiro 19/07/2021
09:18:36

E fracassaremos a licitação por não haver demais empresas remanescentes.

Pregoeiro 19/07/2021
09:19:23

Sendo assim, caso alguma empresa não concorde com a decisão, poderão se manifestar intenção de
recursos com base no item 11 do edital.

Sistema 19/07/2021
09:20:18

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 19/07/2021
09:20:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/07/2021 às 09:50:00.

Pregoeiro 19/07/2021
09:51:27

Srs. licitantes, diante da ausência de intenção de recursos, findo o sessão.

Pregoeiro 19/07/2021
09:51:57

A Secretaria Municipal de Administração agradece a participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

02/07/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

02/07/2021
09:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

02/07/2021
09:42:40 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

02/07/2021
10:11:11

Previsão de reabertura: 05/07/2021 15:00:00; Suspendo o certame para o dia 05/07/2021 às 15:00
horas, para a análise da proposta ajustada.

Reativação 05/07/2021
15:57:29

Suspensão
administrativa

05/07/2021
15:59:48

Previsão de reabertura: 08/07/2021 15:00:00; Srs. licitantes, suspendo o certame para o dia
08/07/2021 às 15:00 horas, para a análise da proposta ajustada.

Reativação 08/07/2021
15:00:35

Suspensão
administrativa

08/07/2021
15:03:39

Previsão de reabertura: 12/07/2021 15:00:00; Suspendo o certame para o dia 12/07/2021 às 15:00
horas, em virtude dos autos terem sido encaminhados ao orgão de origem para análise e parecer do
produto ofertado pela empresa arrematante.

Reativação 12/07/2021
15:00:50

Suspensão
administrativa

13/07/2021
09:21:32

Previsão de reabertura: 15/07/2021 15:00:00; Suspendo o certame para o dia 15/07/2021 as 15:00
hs, para análise da proposta ajustada da 2ª colocada.
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Reativação 15/07/2021
15:01:11

Suspensão
administrativa

15/07/2021
15:03:57

Previsão de reabertura: 19/07/2021 09:00:00; Suspendo o certame para o dia 19/07/2021 as 09:00
hs, tendo em vista os autos terem sido encaminhados ao orgão de origem para a análise do objeto
oferecido pela 2ª colocada empresa arrematante.

Reativação 19/07/2021
09:06:17

Abertura do prazo 19/07/2021
09:20:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 19/07/2021
09:20:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/07/2021 às 09:50:00.

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 09:52 horas do dia 19 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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RUTY MARIA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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