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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00032/2021

Às 09:00 horas do dia 08 de outubro 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 31722/2020, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para manutenção corretiva e reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de
Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes 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: Serviço engenharia
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção corretiva e
reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de
Administração, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 157.292,6500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico
Item: 1 - Serviço engenharia

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
17.067.013/0001-80 EGP SERVICOS

LTDA
Sim Sim 1 R$ 157.292,5000 R$ 157.292,5000 07/10/2021

08:23:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
manutenção corretiva e reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia, para atender a
Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

42.605.700/0001-50 ALMEIDA
ENGENHARIA -
PROJETOS E
EXECUCAO
UNIPESSOAL LTD

Sim Sim 1 R$ 157.292,6500 R$ 157.292,6500 07/10/2021
23:02:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
manutenção corretiva e reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia, para atender a
Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos 
Porte da empresa: ME/EPP

02.282.245/0001-84 PRESTA
CONSTRUTORA E
SERVICOS GERAIS
EIRELI

Não Não 1 R$ 160.292,6500 R$ 160.292,6500 07/10/2021
16:36:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
manutenção corretiva e reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia, para atender a
Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.443.568/0001-45 MP COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 5.000.000,0000 R$ 5.000.000,0000 08/10/2021
08:57:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
manutenção corretiva e reparo de 107 (cento e sete) banheiros do Paço Municipal da Prefeitura de Goiânia, para atender a
Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000.000,0000 24.443.568/0001-45 08/10/2021 09:00:09:707
R$ 160.292,6500 02.282.245/0001-84 08/10/2021 09:00:09:707
R$ 157.292,6500 42.605.700/0001-50 08/10/2021 09:00:09:707
R$ 157.292,5000 17.067.013/0001-80 08/10/2021 09:00:09:707
R$ 127.292,5000 42.605.700/0001-50 08/10/2021 09:28:57:583



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

08/10/2021
09:05:16 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 08/10/2021
09:15:10 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

08/10/2021
09:25:11 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

08/10/2021
09:27:27

Reinício da etapa aberta. Justificativa: Admito o reinício da disputa a fim de obter uma proposta mais
vantajosa para a Administração Pública..

Encerramento
etapa aberta

08/10/2021
09:37:28 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 08/10/2021
09:37:28 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/10/2021
10:05:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL
LTD, CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/10/2021
23:04:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO
UNIPESSOAL LTD, CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

19/10/2021
14:57:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL
LTD, CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
15:26:20

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS
E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD, CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:41:25

Recusa da proposta. Fornecedor: ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD,
CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50, pelo melhor lance de R$ 127.292,5000. Motivo: A empresa licitante não
manteve a proposta ofertada, conforme registrado no chat do sistema.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/10/2021
17:26:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.067.013/0001-80.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/10/2021
09:21:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
17.067.013/0001-80.

Aceite de
proposta

26/10/2021
14:43:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.067.013/0001-80, pelo melhor
lance de R$ 157.292,5000. Motivo: Aceito a proposta no sistema, com as ressalvas expostas no chat, para tão
somente inabilitar a empresa, em razão da não apresentação pela empresa licitante de todos os documentos
de habilitação exigidos no edital.

Inabilitação
de fornecedor

26/10/2021
14:48:04

Inabilitação de proposta. Fornecedor: EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.067.013/0001-80, pelo melhor
lance de R$ 157.292,5000. Motivo: A empresa licitante não apresentou os documentos de habilitação exigidos
nos itens 8.6.2, 8.6.2.5, 8.7.1.1, 8.7.1.2, 8.7.1.2.1, 8.7.1.3 do instrumento convocatório.

Recusa de
proposta

26/10/2021
15:50:41

Recusa da proposta. Fornecedor: PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
02.282.245/0001-84, pelo melhor lance de R$ 160.292,6500. Motivo: Proposta recusada com fundamento nos
itens 7.3 e 7.3.2 do edital, em razão de estar acima do preço estimado pela Administração, e em decorrência
do licitante não ter aceito reduzir a patamar compatível com o estimado.

Recusa de
proposta

26/10/2021
16:15:58

Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.443.568/0001-45,
pelo melhor lance de R$ 5.000.000,0000. Motivo: Proposta recusada com fundamento nos itens 7.3 e 7.3.2 do
edital, em razão de estar acima do valor estimado pela Administração, e em decorrência do licitante não ter
aceito a reduzir a patamar compatível com o estimado.

Cancelado no
julgamento

26/10/2021
16:24:06

Item cancelado no julgamento. Motivo: O item fica fracassado, e por consequência cancelado no sistema, em
razão de nenhuma proposta e/ou licitante atender as exigências do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/10/2021
09:00:09

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 12:00 e entre 14:00 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 08/10/2021

09:00:53
Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021 – SRP. Pregoeiro Cleverson

Ferreira operando o certame.
Pregoeiro 08/10/2021

09:01:01
Srs. 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 08/10/2021 O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.



09:01:07
Pregoeiro 08/10/2021

09:01:13
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 08/10/2021
09:01:19

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 08/10/2021

09:01:32
ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 08/10/2021
09:01:37

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 08/10/2021

09:01:42
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.

Pregoeiro 08/10/2021
09:01:53

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, 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 08/10/2021
09:01:58

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 08/10/2021
09:02:08

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 08/10/2021
09:03:23

PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 08/10/2021
09:03:28

Peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, pois, neste momento, com fundamento
nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-
P e nº 1.807/2015-P, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para

fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro 08/10/2021

09:03:33
Considerando o disposto nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,

exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade
no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 08/10/2021
09:03:38

Esclareço que, como não é possível a identificação da empresa nessa etapa da licitação, a presente
análise para fins de aceitação se baseará em tal critério.

Pregoeiro 08/10/2021
09:03:43

Caso seja verificado que a empresa se identificou ao registrar a sua proposta no sistema, será feita a sua
desclassificação, com o consequente impedimento de participar da etapa de lances.

Pregoeiro 08/10/2021
09:03:47

Esclareço que tal procedimento visa inibir a ocorrência da quebra do sigilo das propostas, vedada nas
normas gerais de licitação.

Pregoeiro 08/10/2021
09:03:51

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 08/10/2021
09:05:36

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 08/10/2021
09:05:43

Srs. 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 08/10/2021
09:05:48

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 08/10/2021

09:05:53
Alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, porquanto, o encerramento do tempo da
“prorrogação automática” poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo,

assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Pregoeiro 08/10/2021

09:06:21
De todo modo, reitero que o fato de haver possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro, 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 08/10/2021
09:06:30

Srs. 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 08/10/2021
09:06:36

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 pelo Pregoeiro após a fase de lances.
Pregoeiro 08/10/2021

09:06:43
Lembramos da regra implementada no sistema que impede a aceitação pelo pregoeiro, na fase de

negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido
na etapa de lances pelo fornecedor. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei

10.520/2002 e ao Acórdão TCU 1872/2018.
Sistema 08/10/2021

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

conectados.
Sistema 08/10/2021

09:10:10
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 08/10/2021
09:15:10

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

Pregoeiro 08/10/2021
09:15:50

Srs. Licitantes, a etapa competitiva para o ITEM 01 está 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 08/10/2021

09:16:08
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 08/10/2021
09:16:13

Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender
as exigências do Edital.

Sistema 08/10/2021
09:25:11

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

Sistema 08/10/2021
09:27:27

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Admito o reinício da disputa a fim de obter uma
proposta mais vantajosa para a Administração Pública.. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 08/10/2021
09:28:41

Srs. Licitantes, enviem seus melhores lances!

Sistema 08/10/2021
09:37:28

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/10/2021
09:37:56

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

Pregoeiro 08/10/2021
09:39:40

Srs. Licitantes, com fundamento no item 2.5 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da

perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 08/10/2021
09:39:53

Com fundamento no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93 e no Acórdão TCU nº 3.418/2014-P, informo que os
atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser submetidos a diligências para aclarar os fatos

e confirmar o conteúdo dos documentos, podendo, inclusive, serem solicitados documentos
complementares para tal averiguação.

Pregoeiro 08/10/2021
09:40:01

Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação
de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.

Pregoeiro 08/10/2021
09:41:29

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, com fundamento
no item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

42.605.700/0001-
50

08/10/2021
09:43:38

Prezado Pregoeiro, infelizmente não. Nada verdade digitamos errado o valor... a nossa oferta deveria ser
147.292,50. No entanto, assumimos a responsabilidade pelo valor já ofetado.

42.605.700/0001-
50

08/10/2021
09:49:56

Correção: Prezado Pregoeiro. infelizmente não. Na verdade digitamos errado o valor... a nossa oferta
deveria ser 147.292,50. No entanto, assumimos a responsabilidade pelo valor já ofertado.

Pregoeiro 08/10/2021
09:50:52

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Ok, Sr. Licitante.

Pregoeiro 08/10/2021
09:56:32

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, informo que irei
suspender a sessão, e a Proposta de Preços ajustada ao último lance, juntamente com as Planilhas que se

referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s) (itens 7.2.1.6, 7.2.1.7,
7.2.1.8 e 7.2.1.9 deste Edital) serão convocadas no sistema na reabertura da sessão, no dia 13.10.2021,

às 14:00h, OK?
Pregoeiro 08/10/2021

09:57:00
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Confirma ciência, Sr. Licitante?

42.605.700/0001-
50

08/10/2021
09:59:09

Sr. Pregoeiro, posso enviar a proposta ajustada agora? Infelizmente as 14h não poderei.

Pregoeiro 08/10/2021
10:05:02

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sendo assim, irei efetuar nesse
instante a convocação no sistema para envio da proposta de preços e demais documentos que a

acompanham (Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma
Físico-financeiro).

Sistema 08/10/2021
10:05:12

Senhor fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD, CNPJ/CPF:
42.605.700/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

42.605.700/0001-
50

08/10/2021
10:07:30

Sr. Pregoeiro, já estou ajustando a proposta. Envio em instantes.

Pregoeiro 08/10/2021
10:09:31

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Ok, tudo bem. A empresa tem
um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para enviar a proposta e demais documentos que a acompanham.

42.605.700/0001-
50

08/10/2021
10:09:45

Sr. Pregoeiro, só consigo enviar a proposta ajustada. Os demais itens (planilha, cronograma, etc.)
infelizmente não dará tempo. Pode ser?

Pregoeiro 08/10/2021
10:09:55

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, considerando que
o prazo para envio da Proposta de Preços ajustada ao último lance, e das Planilhas de Composição de
Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma Físico-financeiro é de 48 (quarenta e oito)

horas a contar da solicitação no sistema eletrônico, irei suspender a sessão nesse instante.
Pregoeiro 08/10/2021

10:11:04
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Informo que o sistema
Compras.gov.br ficará aberto para envio da proposta e demais documentos que a a acompanham.

Pregoeiro 08/10/2021
10:12:16

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sugiro que quando do envio no
sistema, efetue a compactação dos arquivos (.RAR, . ZIP, etc) em uma pasta, a fim de possibilitar o envio

em arquivo único, OK?
42.605.700/0001-

50
08/10/2021
10:13:39

Sr. Pregoeiro, excelente. Então neste referido prazo (48h) estarei enviando a proposta e demais itens
ajustados. Muito obrigado

Pregoeiro 08/10/2021
10:14:07

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Ok

Pregoeiro 08/10/2021
10:14:32

Srs. Licitantes, considerando que o prazo previsto no item 6.11.1 do edital para envio da Proposta de
Preços ajustada ao último lance, e das Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços

Unitários, BDI e Cronograma Físico-financeiro é de 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação no
sistema eletrônico, irei suspender a sessão nesse instante.

Pregoeiro 08/10/2021
10:16:17

Srs. Licitantes, comunico que no dia 11 e 12 não haverá expediente no Município de Goiânia em razão do
feriado, e que no dia 13 tenho outra sessão a conduzir no horário matutino.

Pregoeiro 08/10/2021
10:17:41

Sendo assim, fica a reabertura da sessão deste pregão eletrônico agendada para o dia 13.10.2021, às
14:00h, para dar sequência aos demais atos relativos a este pregão.

Pregoeiro 08/10/2021
10:18:13

Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso
exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a

respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 08/10/2021

10:18:17
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação

somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 08/10/2021 Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!



10:18:28
Sistema 09/10/2021

23:04:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD,

CNPJ/CPF: 42.605.700/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2021

14:02:26
Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 13/10/2021
14:02:43

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

Pregoeiro 13/10/2021
14:14:58

Srs. Licitantes, considerando a quantidade e complexidade dos documentos que acompanham a proposta
de preços encaminhada pela empresa ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL

LTDA, irei suspender a sessão para análise dos referidos documentos.
Pregoeiro 13/10/2021

14:23:09
Srs. Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando a necessidade de prazo para
análise da proposta e documentos que a acompanham, realizarei a suspensão do certame, com previsão

de reabertura para o dia 18.10.2021, às 14:00h.
Pregoeiro 13/10/2021

14:23:50
Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!

Pregoeiro 18/10/2021
14:01:29

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 18/10/2021
14:01:42

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

Pregoeiro 18/10/2021
14:08:24

Srs. Licitantes, em virtude da necessidade de maior prazo para finalizar a análise da proposta de preços
encaminhada pela empresa ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTDA, irei

novamente suspender a sessão nesse instante.
Pregoeiro 18/10/2021

14:09:41
Fica a reabertura da sessão agendada para amanhã, dia 19.10.2021, às 14:30h.

Pregoeiro 18/10/2021
14:10:07

Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!

Pregoeiro 19/10/2021
14:31:24

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 19/10/2021
14:31:32

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

Pregoeiro 19/10/2021
14:35:18

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, encontra-se
online?

42.605.700/0001-
50

19/10/2021
14:36:21

Sim, Sr. Pregoeiro, boa tarde!

Pregoeiro 19/10/2021
14:41:14

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, após análise da
proposta de preços e planilhas encaminhadas, verifiquei que há erros no cálculo dos itens da planilha

orçamentária.
Pregoeiro 19/10/2021

14:41:27
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - De igual forma, não identifiquei
nos documentos encaminhados junto à proposta a planilha de composição de custos e formação de preços
unitários de todos os itens e subitens que compõem a Planilha Orçamentária, exigida no item 7.2.1.7 do

edital.
Pregoeiro 19/10/2021

14:41:48
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Constatei que foi encaminhado
e-mail pela empresa no dia 9 de outubro de 2021, às 22:57 horas, mediante o qual a empresa alega que:

Pregoeiro 19/10/2021
14:41:57

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - “(...) não foram apresentadas
as composições de todos os itens da referida planilha licitada. Sendo apenas 05 composições

apresentadas. E tão pouco o código de referência de bancos oficiais de precificação para que fosse
levantado e demais itens faltantes. Assim sendo, enviamos a nossa proposta ajustada, sem as devidas

composições.” (sic)
Pregoeiro 19/10/2021

14:43:53
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Dispõe ainda o item 7.2.2 do

edital:
Pregoeiro 19/10/2021

14:44:06
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - "Os documentos constantes

dos itens 7.2.1.6, 7.2.1.7, 7.2.1.8 e 7.2.1.9 deste Edital deverão ser apresentados pelo sistema
Comprasnet, em arquivo eletrônico, na forma de planilha Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), sendo
02 (duas) vias, uma PROTEGIDA e outra DESPROTEGIDA, visando facilitar e agilizar a análise da proposta

por parte da Administração."
42.605.700/0001-

50
19/10/2021
14:45:22

Sr. Pregoeiro, ainda é possível enviarmos a planilha em extensão .XLS e XLSX?

Pregoeiro 19/10/2021
14:46:14

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Ressalte-se que os referidos
documentos não foram encaminhados na forma prevista no item 7.2.2 do edital, mas tão somente via
formato .PDF, fazendo-se necessário os arquivos na forma de planilha Microsoft Excel (extensão .XLS e

.XLSX), sendo 02 (duas) vias, uma PROTEGIDA e outra DESPROTEGIDA.
Pregoeiro 19/10/2021

14:46:41
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, o item 8.13 do

edital oportuniza ao Pregoeiro o saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades na
proposta e/ou documentos de habilitação no transcorrer do certame.

42.605.700/0001-
50

19/10/2021
14:47:48

Sr. Pregoeiro, se possível verifique nos anexos do referido certame que não foi apresentado as
composições e tão pouco os códigos referenciais (SINAPI, AGETOP e outros). Onde poderíamos

elaborarmos todas as composições.
Pregoeiro 19/10/2021

14:47:49
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Diante disso questiono: há

possibilidade de enviar a planilha de composição de custos e formação de preços unitários dos itens que
compõem a Planilha Orçamentária, exigida no item 7.2.1.7 do edital?

Pregoeiro 19/10/2021
14:49:41

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, junto ao edital,
publicado no portal de licitações da Prefeitura de Goiânia, estão os anexos com os referidos códigos

referenciais utilizados.
Pregoeiro 19/10/2021

14:50:20
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Os referidos anexos podem ser

obtidos diretamente pelo seguinte link:
http://www10.goiania.go.gov.br/DadosINTER/PUBLIC/PREG%c3%83OELETR%c3%94NICO-

SEMAD/2021/arq_1568356.zip
42.605.700/0001- 19/10/2021 Sr. Pregoeiro, caso nos disponibilize os códigos referenciais (SINAPI, AGETOP e outros), sim, faremos



50 14:50:42 todas as composições. Se possível, nos envie as planilhas com os códigos. Pois não há encontramos.
42.605.700/0001-

50
19/10/2021
14:52:57

Sr. Pregoeiro, no link que nos enviou, agora sim foi possível encontrarmos os itens com os seus
respectivos códigos.

Pregoeiro 19/10/2021
14:53:26

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, conforme
informado anteriormente, os anexos com os códigos referenciais estão disponibilizados no portal de

licitações da Prefeitura de Goiânia: www.goiania.go.gov.br e, diretamente, no link encaminhado no chat.
42.605.700/0001-

50
19/10/2021
14:53:46

Sr. Pregoeiro, qual o prazo nos dá para apresentarmos todas as composições? Bem como as planilhas em
formato .XLS e XLSX?

Pregoeiro 19/10/2021
14:56:06

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, com fundamento
no item 6.11.1.2 será concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação no

sistema, para envio da planilha orçamentária corrigida (e, se for o caso de redução do preço, também da
proposta), bem como da planilha de composição dos custos unitários, OK?

Pregoeiro 19/10/2021
14:56:20

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Farei a convocação no sistema
nesse instante.

Sistema 19/10/2021
14:57:26

Senhor fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD, CNPJ/CPF:
42.605.700/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
14:58:07

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Confirma ciência, Sr. Licitante?

42.605.700/0001-
50

19/10/2021
14:58:45

Sr. Pregoeiro, ciente do prazo de 48h para a apresentação da referida solicitação. E agradecemos a
compreensão.

Pregoeiro 19/10/2021
14:59:15

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Ok

42.605.700/0001-
50

19/10/2021
14:59:43

Sr. Pregoeiro, tenha uma ótima tarde.

Pregoeiro 19/10/2021
15:00:19

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sendo assim, a fim de observar
o prazo para envio dos referidos documentos corrigidos, conforme previsto no edital, irei suspender a

sessão nesse instante.
Pregoeiro 19/10/2021

15:01:29
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Fica a reabertura da sessão

agendada para o dia 21.10.2021, às 15h.
Pregoeiro 19/10/2021

15:01:38
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Srs. Licitantes, com vistas a

assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso exista qualquer apontamento
ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a respectiva manifestação seja,

desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 19/10/2021

15:01:42
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Desse modo, objetiva-se

antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente seria possível
quando do registro de intenção recursal.

Pregoeiro 19/10/2021
15:02:21

Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 21.10.2021, às 15h.

Pregoeiro 19/10/2021
15:02:29

Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso
exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a

respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 19/10/2021

15:02:34
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação

somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 19/10/2021

15:02:40
Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!

Pregoeiro 21/10/2021
15:01:12

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 21/10/2021
15:01:55

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

Pregoeiro 21/10/2021
15:04:16

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, encontra-se
online?

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:05:44

Sr. Pregoeiro, boa tarde! Sim, estamos on-line.

Pregoeiro 21/10/2021
15:06:09

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, verifiquei que
ainda não foi enviada a planilha de composição de custos e formação de preços unitários dos itens que

compõem a Planilha Orçamentária e a esta última corrigida, conforme solicitado no dia 19.10.2021.
42.605.700/0001-

50
21/10/2021
15:08:11

Sr. Pregoeiro, antemão viemos agradecê-los pela atenção e disponibilidade. Porém após análise
detalhada, vimos declarar a nossa intenção de não continuar no referido certame. Uma vez que os preços
não refletem o mercado local. Sendo que a planilha licitada tem uma defasagem de 15,05% em relação

aos preços atuais.
42.605.700/0001-

50
21/10/2021
15:09:51

Sr. Pregoeiro, as bases de preços são de AGETOP CIVIL 011/2020 e SINAPI 012/2020. E não tem nada
que nos garante um realinhamento de preço unitário.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:11:18

Sr. Pregoeiro, apesar de estarmos com todas as nossas composições elaboradas. Mais este certame é
inviável economicamente.

Pregoeiro 21/10/2021
15:15:38

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, dispõe o item
6.12 do edital que:

Pregoeiro 21/10/2021
15:15:47

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - “Após a finalização da fase de
lances, não caberá desistência da proposta inicial ou lance ofertado, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro (a), sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta

às penalidades constantes do item 13 deste Edital.”
Pregoeiro 21/10/2021

15:16:15
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Conhecidas as condições e

exigências do edital, deveria a empresa ter efetuado seus cálculos antes de ofertar o lance, de forma que
a proposta ou lance ofertado suportassem a execução contratual e garantisse o lucro pretendido pela

empresa.
42.605.700/0001-

50
21/10/2021
15:16:46

Sr. Pregoeiro, o preço final da referida planilha orçada em R$ 157.292,65. Trazendo para o valor presente,
corresponde a R$ 189.479,36. Correspondendo na verdade em 16,99%, e não 15,05% com mencionei

anteriormente.
Pregoeiro 21/10/2021 Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Entendo que os motivos



15:17:35 apresentados por V. Sa. não são suficientes para me conduzir a aceitá-los. Portanto, devo alertá-lo que a
não manutenção da proposta ofertada ensejará a autuação de processo administrativo próprio para

apuração de responsabilidade da empresa e poderá acarretar em sanção, na forma prevista no edital e no
Decreto Municipal nº 2271/2019.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:18:45

Sr. Pregoeiro, ainda em tempo, venho manifestar que para a nossa empresa é inviável economicamente.
Assim sendo, pode convocar a próxima empresa.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:20:52

Sr. Pregoeiro, como não anexei a minha proposta a cumprir todos os itens do referido edital. No entanto,
podemos apenas sermos inabilitados.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:22:55

Sr. Pregoeiro, estamos pautados em cima do ITEM 6.11.1.2.

Pregoeiro 21/10/2021
15:25:46

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, alerto que farei a
desclassificação da proposta no sistema em razão da não manutenção desta pela empresa, e que

oportunamente será autuado processo com proposta de sanção à empresa, na forma prevista em edital,
podendo a empresa defender-se oportunamente em processo administrativo próprio.

Sistema 21/10/2021
15:26:20

Senhor fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD, CNPJ/CPF:
42.605.700/0001-50, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:27:17

Sr. Pregoeiro, em qual item do referido edital, pautará para tais possíveis sansões?

Pregoeiro 21/10/2021
15:30:54

Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, acerca da
eventual sanção, isso será oportunamente analisado em processo próprio. As regras são aquelas já

estabelecidas no instrumento convocatório e no Decreto Municipal nº 2271/2019.
42.605.700/0001-

50
21/10/2021
15:36:47

Sr. Pregoeiro, compreendo a sua indignação. E pedimos desculpas. Porém, após analisar as referidas
composições, torna-se inviável a execução. E o referido Decreto Municipal 2271/2019, só aplica-se após

assinatura no contrato. O que ainda não ocorreu. Somos uma empresa nova, com abertura em
julho/2021, e pedimos que não haja tal penalidades/sansões.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:38:48

Sr. Pregoeiro, pedimos que use a razoabilidade neste certame. Uma vez que o valor presente da planilha
orçada representa 16,99% de prejuízo atual.

42.605.700/0001-
50

21/10/2021
15:42:58

Sr. Pregoeiro, tenho uma sugestão. Caso no dê 24 (vinte horas) de prazo, podemos apresentar a nossa
proposta e todos os referidos itens. Desde que haja o realinhamento de preço unitário, aplicando o nosso

desconto.
Pregoeiro 21/10/2021

15:45:12
Para ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUCAO UNIPESSOAL LTD - Sr. Licitante, na qualidade de
agente público que conduz o certame estou igualmente vinculado às disposições do edital, tal qual os

licitantes. A proposta já foi desclassificada em razão da não manutenção desta pela empresa. Sem mais a
expor, darei sequência aos demais andamentos relativos ao certame.

Pregoeiro 21/10/2021
15:45:37

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 21/10/2021
16:01:32

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 21/10/2021
16:40:09

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 21/10/2021
16:45:59

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, em decorrência da desclassificação da proposta do licitante
anteriormente classificado provisoriamente para o ITEM 1, V. Sa. é o próximo colocado para o referido

item.
Pregoeiro 21/10/2021

16:46:32
Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe a

possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?
Pregoeiro 21/10/2021

16:50:56
Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, irei conceder o prazo de 10 (dez) minutos para resposta ao

questionamento acerca da negociação.
17.067.013/0001-

80
21/10/2021
16:58:28

Boa tarde

Pregoeiro 21/10/2021
17:01:40

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe a
possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:02:07

Sim. Existe a possibilidade.

Pregoeiro 21/10/2021
17:04:38

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, qual preço V. Sa. pode ofertar?

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:06:20

Sim

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:07:01

R$142.292,65

Pregoeiro 21/10/2021
17:08:16

Para EGP SERVICOS LTDA - Perfeito, Sr. Licitante! Agradeço!

Pregoeiro 21/10/2021
17:11:08

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, irei convocar o anexo para que seja inserida a Proposta de
Preços ajustada ao valor negociado, juntamente com a Planilha Orçamentária, Planilha de Composição de

Custos e Formação de Preços Unitários, BDI e Cronograma Físico-financeiro (itens 7.2.1.6, 7.2.1.7,
7.2.1.8 e 7.2.1.9 do Edital).

Pregoeiro 21/10/2021
17:13:15

Para EGP SERVICOS LTDA - Ressalto que os documentos constantes dos itens 7.2.1.6, 7.2.1.7, 7.2.1.8 e
7.2.1.9 do Edital deverão ser apresentados pelo sistema em arquivo eletrônico, na forma de planilha

Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), sendo 02 (duas) vias, uma PROTEGIDA e outra DESPROTEGIDA,
visando facilitar e agilizar a análise da proposta por parte da Administração., ...

Pregoeiro 21/10/2021
17:13:36

Para EGP SERVICOS LTDA - ... conforme dispõe o item 7.2.2 do edital.

Pregoeiro 21/10/2021
17:14:46

Para EGP SERVICOS LTDA - O prazo para envio dos referidos documentos é de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da solicitação no sistema eletrônico, conforme prevê o item 6.11.1 do edital.

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:16:29

Estou ciente do prazo, enviarei dentro do mesmo.

Pregoeiro 21/10/2021
17:16:33

Para EGP SERVICOS LTDA - Entretanto, há alguns apontamentos a serem feitos relativos aos documentos
de habilitação da empresa.

Pregoeiro 21/10/2021 Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, não identifiquei no Sicaf e nem na documentação apresentada



17:17:25 por V. Sa. no sistema Compras.gov.br os seguintes documentos exigidos pelo edital:
Pregoeiro 21/10/2021

17:17:34
Para EGP SERVICOS LTDA - Relativamente à Regularidade Fiscal:

Pregoeiro 21/10/2021
17:17:42

Para EGP SERVICOS LTDA - a) Item 8.5.2: Prova de Regularidade relativa ao FGTS;

Pregoeiro 21/10/2021
17:17:47

Para EGP SERVICOS LTDA - b) Item 8.5.3: Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União;

Pregoeiro 21/10/2021
17:17:52

Para EGP SERVICOS LTDA - c) Item 8.5.6: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho;

Pregoeiro 21/10/2021
17:18:00

Para EGP SERVICOS LTDA - d) Item 8.6 e subitens: Qualificação Econômico-Financeira;

Pregoeiro 21/10/2021
17:18:08

Para EGP SERVICOS LTDA - e) Item 8.7 e subitens: Qualificação Técnica;

Pregoeiro 21/10/2021
17:18:47

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, em recente posicionamento o Tribunal de Contas da União (TCU)
exarou no Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário que a admissão de juntada de documentos que apenas

venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios
da isonomia e igualdade entre as licitantes ...

Pregoeiro 21/10/2021
17:18:58

Para EGP SERVICOS LTDA - .... e o oposto, ou seja, a inabilitação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse

público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
Pregoeiro 21/10/2021

17:19:13
Para EGP SERVICOS LTDA - Ficou plasmado pelo TCU no mencionado acórdão que a vedação à inclusão de

novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, não alcança documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado

com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha.
Pregoeiro 21/10/2021

17:19:22
Para EGP SERVICOS LTDA - Assim, a licitação visa assegurar a contratação da proposta mais vantajosa

para a Administração Pública e a igualdade de oportunidades de participação dos interessados, nos termos
do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93.

Pregoeiro 21/10/2021
17:19:32

Para EGP SERVICOS LTDA - Dessa forma, a interpretação e a aplicação das regras estabelecidas devem
ter por norte o atingimento dessas finalidades, evitando-se o apego a formalismos exagerados,

irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para esse desiderato.
Pregoeiro 21/10/2021

17:19:51
Para EGP SERVICOS LTDA - Ressalte-se que à luz do recente posicionamento do TCU, ancorado na

jurisprudência da referida Corte de Contas, o que mostra claramente uma evolução nos entendimentos
jurisprudenciais no que diz respeito à temática do saneamento, este Pregoeiro decidiu por acompanhar tal

posicionamento.
Pregoeiro 21/10/2021

17:20:07
Para EGP SERVICOS LTDA - Portanto, com fundamento igualmente no item 8.13 do instrumento

convocatório, que oportuniza ao Pregoeiro o saneamento de eventuais falhas, omissões ou outras
irregularidades na proposta e/ou documentos de habilitação no transcorrer do certame, ....

Pregoeiro 21/10/2021
17:20:45

Para EGP SERVICOS LTDA - .... e à luz da orientação do TCU quanto ao saneamento das propostas e
documentos de habilitação, irei efetuar o saneamento das falhas e/ou ausências dos documentos de

habilitação mencionados.
Pregoeiro 21/10/2021

17:21:51
Para EGP SERVICOS LTDA - Diante disso, peço que junto à proposta de preços ajustada e demais

detalhamentos que a acompanham, envie os documentos de habilitação faltantes.
Pregoeiro 21/10/2021

17:22:05
Para EGP SERVICOS LTDA - Confirma ciência, Sr. Licitante?

Pregoeiro 21/10/2021
17:24:24

Para EGP SERVICOS LTDA - Confirma ciência, Sr. Licitante?

Pregoeiro 21/10/2021
17:26:16

Para EGP SERVICOS LTDA - Diante da ausência de resposta entenderei que foi compreendido o que foi
exposto no chat.

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:26:26

Ciente

Pregoeiro 21/10/2021
17:26:34

Para EGP SERVICOS LTDA - Farei a convocação do anexo no sistema nesse instante.

Sistema 21/10/2021
17:26:42

Senhor fornecedor EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.067.013/0001-80, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

17.067.013/0001-
80

21/10/2021
17:27:07

Confirmo ciência

Pregoeiro 21/10/2021
17:27:53

Srs. Licitantes, a fim de observar o prazo previsto no item 6.11.1 do edital, irei suspender a sessão nesse
instante.

Pregoeiro 21/10/2021
17:29:56

Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 26.10.2021, às 09:00h.

Pregoeiro 21/10/2021
17:30:12

Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso
exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a

respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 21/10/2021

17:30:16
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação

somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 21/10/2021

17:30:34
Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!

Sistema 25/10/2021
09:21:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGP SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.067.013/0001-80, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 26/10/2021
09:14:02

Bom dia, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 26/10/2021
09:17:43

Srs. Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando a necessidade de prazo para
finalizar a análise da proposta e documentos que a acompanham, bem como dos documentos de

habilitação encaminhados pela empresa EGP SERVICOS LTDA, realizarei a suspensão do certame, com
previsão de reabertura para hoje (26.10.2021), às 14:00h.

Pregoeiro 26/10/2021
09:19:00

Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até o horário agendado!



Pregoeiro 26/10/2021
14:00:54

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 26/10/2021
14:01:03

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 032/2021.

Pregoeiro 26/10/2021
14:07:57

Só um instante, por favor!

Pregoeiro 26/10/2021
14:25:07

Para EGP SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, verifiquei nos documentos encaminhados que não consta a
planilha de composição de custos e formação de preços unitários de todos os itens e subitens que

compõem a Planilha Orçamentária e detalhamento do BDI, conforme exigem os itens 7.2.1.7 e 7.2.1.8 do
instrumento convocatório.

Pregoeiro 26/10/2021
14:26:50

Para EGP SERVICOS LTDA - Ressalte-se que termos dos itens 6.11.1.1 e 6.11.1.2 do edital pode ser
prorrogado o prazo para o envio da planilha de composição de custos e formação de preços unitários.

Pregoeiro 26/10/2021
14:29:54

Para EGP SERVICOS LTDA - Contudo, é evidente que a concessão de novo prazo para envio da planilha de
composição de custos e formação de preços unitários de todos os itens e subitens que compõem a

Planilha Orçamentária e detalhamento do BDI (itens 7.2.1.7 e 7.2.1.8 do edital) demanda um tempo
considerável no certame (48 horas).

Pregoeiro 26/10/2021
14:31:12

Para EGP SERVICOS LTDA - Ressalte-se ainda que nos termos do item 5.1 do edital os documentos de
habilitação deveriam ter sido cadastrados concomitantemente com a proposta.

Pregoeiro 26/10/2021
14:31:29

Para EGP SERVICOS LTDA - Em razão de ter sido feita a análise preliminar dos documentos de habilitação
do licitante constantes do Sicaf e no sistema Compras.gov.br, em atenção ao princípio do formalismo

moderado e objetivando uma proposta mais vantajosa à Administração foi oportunizado por este
Pregoeiro o saneamento na habilitação, ...

Pregoeiro 26/10/2021
14:31:39

Para EGP SERVICOS LTDA - ... com possibilidade de novo envio dos documentos não apresentados no
Sicaf ou no sistema Compras.gov.br pela empresa, conforme entendimento sedimento pelo TCU no

Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário.
Pregoeiro 26/10/2021

14:31:47
Para EGP SERVICOS LTDA - Entretanto, não houve o envio dos documentos de habilitação faltantes,

solicitados na sessão anterior.
Pregoeiro 26/10/2021

14:34:01
Para EGP SERVICOS LTDA - Assim, comunico que desde já, constatada a não apresentação pela empresa

licitante de todos os documentos exigidos no edital, farei aceitação da proposta no sistema para tão
somente inabilitar a empresa licitante, ...

Pregoeiro 26/10/2021
14:34:06

Para EGP SERVICOS LTDA - ... vez que oportunizar à empresa licitante novo prazo para envio da planilha
de composição de custos e formação de preços unitários de todos os itens e subitens que compõem a
Planilha Orçamentária e detalhamento do BDI, em nada influiria no resultado final do julgamento, haja

vista que, ...
Pregoeiro 26/10/2021

14:34:32
Para EGP SERVICOS LTDA - ... inevitavelmente, a empresa licitante seria inabilitada na fase de habilitação
pela não apresentação de todos os documentos de habilitação exigidos no edital, além de causar prejuízos

à celeridade do certame.
Pregoeiro 26/10/2021

14:35:00
Para EGP SERVICOS LTDA - Cumpre ressaltar que conforme fundamentos exarados pelo ministro relator
no Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário do TCU, a concessão de nova oportunidade ao licitante para sanear

os documentos de habilitação pode ser feita, DESDE QUE LIMITADA A UMA ÚNICA VEZ, ...
Pregoeiro 26/10/2021

14:35:09
Para EGP SERVICOS LTDA - ... o que foi observado por este Pregoeiro quando oportunizou à empresa

licitante o envio dos documentos de habilitação faltantes, não tendo a empresa licitante apresentado os
referidos documentos mesmo em face de nova oportunidade concedida.

Pregoeiro 26/10/2021
14:39:35

Para EGP SERVICOS LTDA - Assim, farei a aceitação da proposta no sistema e, em seguida, farei a
inabilitação da empresa em razão da não apresentação de todos os documentos de habilitação exigidos no

instrumento convocatório, sem prejuízo de, havendo recurso posterior pela empresa inabilitada e o
recurso venha a ser julgado procedente, voltar à fase de julgamento da proposta.

Pregoeiro 26/10/2021
14:49:36

Para EGP SERVICOS LTDA - Comunico que a empresa EGP SERVICOS LTDA fica inabilitada pela não
apresentação dos documentos de habilitação exigidos nos itens 8.6.2, 8.6.2.5, 8.7.1.1, 8.7.1.2, 8.7.1.2.1,

8.7.1.3 do instrumento convocatório.
17.067.013/0001-

80
26/10/2021
14:52:04

Sr. Pregoeiro, entendo seu posicionamento.

Pregoeiro 26/10/2021
14:53:31

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 26/10/2021
15:09:45

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, encontra-se online?

02.282.245/0001-
84

26/10/2021
15:18:09

Boa tarde prezado, estamos online.

Pregoeiro 26/10/2021
15:21:11

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, em decorrência da
desclassificação da proposta e inabilitação dos licitantes anteriormente classificados provisoriamente, V.

Sa. é o próximo colocado.
Pregoeiro 26/10/2021

15:21:56
Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do

Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço ofertado?
02.282.245/0001-

84
26/10/2021
15:23:40

Boa tarde prezado, não conseguimos reduzir nosso preço. Este é nosso mínimo para execução do
contrato.

Pregoeiro 26/10/2021
15:24:50

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Ok, Sr. Licitante.

Pregoeiro 26/10/2021
15:27:39

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, não obstante V. Sa. não tenha
aceitado reduzir a proposta, é necessário para fins de prosseguimento, sanar uma dúvida quanto à

proposta ofertada.
Pregoeiro 26/10/2021

15:28:14
Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Consta cadastrada (anexo) no sistema
Compras.gov.br a proposta inicial no valor de R$ 157.292,65. Todavia, está registrada no sistema

Compras.gov.br o valor de R$ 160.292,65.
Pregoeiro 26/10/2021

15:28:24
Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Diante disso, questiono: qual é, de fato, o

valor ofertado pela empresa?
02.282.245/0001-

84
26/10/2021
15:28:59

O valor é o do sistema, prezado.

Pregoeiro 26/10/2021 Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - R$ 160.292,65 ?



15:30:02
02.282.245/0001-

84
26/10/2021
15:31:06

Exatamente, pregoeiro.

Pregoeiro 26/10/2021
15:38:58

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, cumpre informar que o referido
preço está acima do preço estimado.

02.282.245/0001-
84

26/10/2021
15:39:40

Fora verificado e não conseguiremos reduzir.

02.282.245/0001-
84

26/10/2021
15:40:35

Devido a alta dos materiais este é nosso mínimo para o serviço.

Pregoeiro 26/10/2021
15:40:54

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Ressalto que, nos termos do item 7.3.2 do
edital, não poderão ser aceitas propostas com valor unitário e total superior ao estimado.

Pregoeiro 26/10/2021
15:42:18

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Portanto, reitero a necessidade de redução do
preço proposto.

Pregoeiro 26/10/2021
15:42:32

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Seria possível reduzir o preço de forma a
adequá-lo ao preço estimado, qual seja: R$ 157.292,65?

Pregoeiro 26/10/2021
15:45:11

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Há possibilidade de redução ao preço
estimado, Sr. Licitante?

02.282.245/0001-
84

26/10/2021
15:45:15

Prezado, gostaríamos de executar o serviço, porém após cálculos e cotações, vimos que não conseguimos
realizar com o preço abaixo deste. E a redução é inviável para nossa empresa

Pregoeiro 26/10/2021
15:45:54

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Ok, tudo bem, Sr. Licitante!

Pregoeiro 26/10/2021
15:48:17

Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr. Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na
fase de lances é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de V. Sa.
não ter aceito reduzir o preço a patamar compatível com o estimado, a proposta ofertada por V. Sa. fica

desclassificada, por estar acima do preço estimado, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.
Pregoeiro 26/10/2021

15:48:37
Para PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS EIRELI - Nesse instante, farei a recusa da proposta no

sistema.
Pregoeiro 26/10/2021

15:52:32
Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 26/10/2021
15:54:17

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, em decorrência da desclassificação da
proposta e inabilitação dos licitantes anteriormente classificados, V. Sa. é o próximo colocado.

Pregoeiro 26/10/2021
15:55:11

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital,
questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

Pregoeiro 26/10/2021
15:58:32

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, cumpre informar que o referido preço está
acima do preço estimado.

Pregoeiro 26/10/2021
15:58:39

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Ressalto que, nos termos do item 7.3.2 do edital, não
poderão ser aceitas propostas com valor unitário e total superior ao estimado.

Pregoeiro 26/10/2021
15:58:44

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Portanto, reitero a necessidade de redução do preço
proposto.

Pregoeiro 26/10/2021
16:03:09

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, há algum posicionamento?

Pregoeiro 26/10/2021
16:11:01

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, diante da ausência de resposta, entenderei
que não há interesse na redução do preço ofertado.

Pregoeiro 26/10/2021
16:12:52

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Foi oportunizado mais de 10 (dez) minutos para
manifestação acerca da redução do preço ofertado, mesmo assim a empresa manteve-se silente.

Pregoeiro 26/10/2021
16:13:53

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, o preço alcançado por V. Sa. na fase de lances
é superior ao preço estimado pela Administração. Sendo assim, em decorrência de V. Sa. não ter aceito

reduzir o preço a patamar compatível com o estimado, a proposta ofertada por V. Sa. fica desclassificada,
por estar acima do preço estimado, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital.

Pregoeiro 26/10/2021
16:14:10

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Nesse instante, farei a recusa da proposta no sistema.

Pregoeiro 26/10/2021
16:20:29

Para MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - Srs. Licitantes, considerando nenhuma proposta foi
classificada e nenhum licitante habilitado, neste momento realizarei, no sistema, o cancelamento do item
1 no sistema, declarando fracassado o certame, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos

para eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro 26/10/2021

16:20:44
Srs. Licitantes, considerando nenhuma proposta foi classificada e nenhum licitante habilitado, neste

momento realizarei, no sistema, o cancelamento do item 1 no sistema, declarando fracassado o certame,
de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de recurso.

Pregoeiro 26/10/2021
16:21:27

Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:

Pregoeiro 26/10/2021
16:21:37

“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os

requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão
ou não das razões descritas.”

Pregoeiro 26/10/2021
16:21:46

Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que retomarei o chat
quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.

Sistema 26/10/2021
16:24:06

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 26/10/2021
16:24:44

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/10/2021 às 16:55:00.

Pregoeiro 26/10/2021
16:56:10

Srs. Licitantes, considerando que não houve registro de intenção recursal, farei o encerramento da sessão
pública.

Pregoeiro 26/10/2021
16:56:24

Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos!
Tenham uma boa tarde!

 



Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 08/10/2021 09:00:09 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 08/10/2021 09:10:10 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 08/10/2021 09:37:56 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 26/10/2021 16:24:06 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 26/10/2021 16:24:44 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/10/2021 às 16:55:00.

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 16:56 horas do dia 26 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CLEVERSON ALVES FERREIRA 
Pregoeiro Oficial

KARITAS REIS DE SOUZA
Equipe de Apoio

RUTY MARIA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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