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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00035/2022

Às 09:00 horas do dia 03 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., tendo em vista A fim de convocar a
empresa  2ª  colocada para  apresentar  proposta  ajustada,  em virtude  de  sua  manifestação  de  interesse  em
apresentar proposta de preço compatível com o valor estimado..

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 )

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de fase 01/08/2022
16:33:12

Volta de Fase para Julgamento

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

03/08/2022
10:14:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA,
CNPJ/CPF: 17.722.651/0001-98.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

03/08/2022
12:15:35

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA, CNPJ/CPF: 17.722.651/0001-98.

Cancelado no
julgamento

03/08/2022
14:42:03

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.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem
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Sistema 01/08/2022
16:33:12

Este pregão foi reagendado para 03/08/2022 09:00.

Sistema 01/08/2022
16:33:12

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 03/08/2022
09:09:56

Bom dia senhores licitantes! Retornamos com os trabalhos referentes ao
Pregão Eletrônico nº 035/2022.

Pregoeiro 03/08/2022
09:22:19

No momento de manifestação de intenção de recurso a empresa VALDIR DE
ARAUJO PIRES LTDA manifestou intenção de recorrer alegando que consegue

reduzir o seu valor ofertado, conseguindo ofertar o valor estimado para a
contratação.

Pregoeiro 03/08/2022
09:54:49

Por este motivo, e considerando o prazo para esta nova sessão, foi analisada a
documentação de habilitação, e observou-se a falta de alguns documentos.

Pregoeiro 03/08/2022
09:55:32

Portanto, neste momento irei convocar a empresa para manifestação via chat.

Pregoeiro 03/08/2022
09:55:46

Favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 03/08/2022
10:04:00

Ao analisar a documentação de habilitação foi constada a falta dos seguintes
documentos: Atestado de Capacidade Técnico-Profissional solicitado no item

8.5.3 do Edital e a Declaração de ausência dos impedimentos dos artigos 38 e
44 da Lei nº13.303/2016 solicitada no item 8.5.4. Dessa forma, a empresa só

estará habilitada se apresentar os referidos documentos

Pregoeiro 03/08/2022
10:13:31

Neste sentido, em atenção ao subitem 9.5.1 do Edital, irei convocar a empresa
VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie

a proposta ajustada adequada ao valor negociado juntamente com os
documentos referentes a habilitação.

Pregoeiro 03/08/2022
10:14:22

Ressalto que a empresa só estará habilitada se apresentar os documentos
solicitados.

Sistema 03/08/2022
10:14:44

Senhor fornecedor VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA, CNPJ/CPF:
17.722.651/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/08/2022
10:16:12

Informo que o prazo para envio da documentação solicitada encerrará as 12
horas e 15 minutos.

Pregoeiro 03/08/2022
10:17:45

Como o prazo para envio da documentação encerrará no horário do almoço,
irei suspender a sessão, marcando desde já o seu retorno para hoje,

03/08/2022 às 15 horas.

Pregoeiro 03/08/2022
10:17:57

Conto com a participação de todos.

Sistema 03/08/2022
12:15:35

Senhor fornecedor VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA, CNPJ/CPF:
17.722.651/0001-98, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado

pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 03/08/2022
14:04:39

Senhores licitantes, retornamos com os nossos trabalhos referente ao Pregão
Eletrônico nº 035/2022.

Pregoeiro 03/08/2022
14:05:42

Informo que a empresa VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA não encaminhou os
documentos solicitados, sendo por este motivo DESCLASSIFICADA.

Pregoeiro 03/08/2022
14:07:13

Como foi concedido um novo prazo para a empresa VALDIR DE ARAUJO PIRES
LTDA irei convocar novamente a empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI para

manifestação.

Pregoeiro 03/08/2022
14:07:34

Informo que aguardarei a resposta pelo prazo de 20 minutos.

Pregoeiro 03/08/2022
14:07:51

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 03/08/2022
14:08:19

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

Pregoeiro 03/08/2022
14:08:36

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 03/08/2022
14:39:01

"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 03/08/2022
14:39:52

Senhores licitantes, informo que a empresa não se manifestou dentro do
prazo.

Pregoeiro 03/08/2022
14:40:24

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.
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Pregoeiro 03/08/2022
14:40:34

Obrigada a todos!

Sistema 03/08/2022
14:42:03

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 03/08/2022
14:42:53

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2022
às 15:12:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 01/08/2022
16:33:12

A fim de convocar a empresa 2ª colocada para apresentar proposta ajustada,
em virtude de sua manifestação de interesse em apresentar proposta de preço
compatível com o valor estimado.. Reagendado para: 03/08/2022 09:00

Abertura do
prazo

03/08/2022
14:42:03

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

03/08/2022
14:42:53

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2022 às
15:12:00.

Após  encerramento  da  Sessão  Pública,  os  licitantes  melhores  classificados  foram declarados  vencedores  dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza
o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão
às 15:52 horas do dia 03 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

Ver Ata Original

Voltar
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