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Pregão/Concorrência Eletrônica

927355.512022 .8412 .4490 .1140576

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 005/2020 de 25/07/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 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 0004701, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2022. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros
químicos, standart portátil, mediante contrato por demanda pelo Sistema de Registro de Preços conforme
especificações e condições estabelecidas neste 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: Locação Guarita / Cabine Sanitária
Descrição Complementar: Locação guarita / cabine sanitária
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.730 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 132,9800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

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
42.881.749/0001-35 CHRYSMI

SOLUCOES
SUSTENTAVEIS
LTDA

Sim Sim 9.730 R$ 190,0000 R$ 1.848.700,0000 17/10/2022
00:10:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHEIRO QUÍMICO STANDARD PORTÁTIL, móvel, de estrutura
rígida, estabilidade estrutural, superfície lisa, piso antiderrapante, com assento e mictório com tratamento
químico, porta objetos, suporte e papel higiênico (06 rolos por banheiro, por dia de utilização). Especificações
Técnicas: Categoria: Standard; Material: Polietileno de alta densidade. Placas Indicadoras: Masculino / Feminino.
Dispositivo de segurança na porta com trinco indicação “livre” (aberto) e “ocupado” (fechado). Medidas: Altura
aproximada: 2,20 metros. Largura aproximada: 1,10 metros. Profundidade aproximada: 1,10 metros. Peso
aproximado: 80 kg. Capacidade do reservatório mínima: 210 litros. A empresa será responsável pela retirada dos
efluentes e higienização dos banheiros químicos 
Porte da empresa: ME/EPP

22.949.065/0001-10 TENDAS
ALUBAN LTDA.

Sim Sim 9.730 R$ 200,0000 R$ 1.946.000,0000 14/10/2022
12:39:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MR BANHEIROS MODELO: STANDARD VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS 
Porte da empresa: ME/EPP

07.311.835/0001-01 EFICAZ
LOCADORA
LTDA

Sim Sim 9.730 R$ 210,0000 R$ 2.043.300,0000 17/10/2022
07:57:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: banheiro químico quantidade 9730 - valor unitário R$ 210,00 valor
total R$ 2.043.000,00 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 210,0000 07.311.835/0001-01 17/10/2022 09:00:07:867
R$ 200,0000 22.949.065/0001-10 17/10/2022 09:00:07:867
R$ 190,0000 42.881.749/0001-35 17/10/2022 09:00:07:867
R$ 209,0000 07.311.835/0001-01 17/10/2022 09:17:05:037
R$ 189,5000 22.949.065/0001-10 17/10/2022 09:24:50:283
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R$ 170,0000 42.881.749/0001-35 17/10/2022 09:26:35:047
R$ 139,0000 22.949.065/0001-10 17/10/2022 09:28:22:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/10/2022
09:10:08 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

17/10/2022
09:25:33 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

17/10/2022
09:25:33

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 189,5000
e R$ 209,0000.

Encerramento 17/10/2022
09:30:34 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

17/10/2022
09:30:34 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

18/10/2022
10:54:05

Recusa da proposta. Fornecedor: TENDAS ALUBAN LTDA., CNPJ/CPF: 22.949.065/0001-10, pelo
melhor lance de R$ 139,0000. Motivo: Proposta desclassificada pelos motivos citados na Ata.

Recusa de
proposta

18/10/2022
10:54:11

Recusa da proposta. Fornecedor: CHRYSMI SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
42.881.749/0001-35, pelo melhor lance de R$ 170,0000. Motivo: Proposta desclassificada pelos
motivos citados na Ata.

Recusa de
proposta

18/10/2022
10:54:15

Recusa da proposta. Fornecedor: EFICAZ LOCADORA LTDA, CNPJ/CPF: 07.311.835/0001-01, pelo
melhor lance de R$ 209,0000. Motivo: Proposta desclassificada pelos motivos citados na Ata.

Cancelado no
julgamento

18/10/2022
10:54:59 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado pelos motivos citados na Ata.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/10/2022
09:00:08

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

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 17/10/2022

09:10:07
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 17/10/2022

09:10:08
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/10/2022
09:25:33

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
189,5000 e R$ 209,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:33 do

dia 17/10/2022.
Sistema 17/10/2022

09:30:34
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 139,0000 e R$ 170,0000.
Sistema 17/10/2022

09:30:34
O item 1 está encerrado.

Sistema 17/10/2022
09:32:37

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

Pregoeiro 17/10/2022
09:40:20

Bom dia senhores(as) licitantes! Estamos iniciando os procedimentos referente ao
Pregão Eletrônico nº 051/2022 - SRP.

Pregoeiro 17/10/2022
09:40:44

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

Pregoeiro 17/10/2022
09:41:25

a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a
data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a
data e horário da próxima sessão, pois o Pregão NÃO será suspenso no sistema para

que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro 17/10/2022

09:41:33
b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições

de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro 17/10/2022

09:41:50
Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

Pregoeiro 17/10/2022
09:42:02

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

Pregoeiro 17/10/2022
09:42:38

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

ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 02h (duas horas) contado
da convocação efetuada pela Pregoeira por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema

Comprasnet.
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Pregoeiro 17/10/2022
09:43:02

e) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do
tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA
O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeira, por meio do telefone

62- 3524-8603, nova convocação do anexo do sistema.
Pregoeiro 17/10/2022

09:43:45
f) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá

ocorrer caso a pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro 17/10/2022

09:45:15
Senhores(as) licitantes, informo que a sessão será SUSPENSA, para analise da

proposta pelo Setor Solicitante, ficando desde já agendado o seu retorno para hoje
17/10/2022 às 15hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 17/10/2022
09:45:24

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 17/10/2022
15:04:26

Boa tarde senhores(as) licitantes! Retornamos com os procedimentos referente ao
Pregão Eletrônico nº 051/2022 - SRP.

Pregoeiro 17/10/2022
15:39:51

Senhores(as) licitantes, informo que o Setor Solicitante pediu um maior prazo para
analise da proposta.

Pregoeiro 17/10/2022
15:40:29

Por este motivo, a sessão será SUSPENSA, ficando desde já agendado o seu retorno
para amanhã 18/10/2022 às 09hs, para continuidade do certame.

Pregoeiro 17/10/2022
15:40:38

Conto com a participação de todos.

Pregoeiro 18/10/2022
09:01:56

Bom dia senhores(as) licitantes! Retornamos com os procedimentos referente ao
Pregão Eletrônico nº 051/2022 - SRP.

Pregoeiro 18/10/2022
09:21:20

Informo que o Setor Solicitante emitiu parecer informando que os banheiros atendem
ao solicitado no edital, entretanto, ressalvaram que os serviços só poderão ser

contratados se a empresa arrematante ofertar um melhor valor.
Pregoeiro 18/10/2022

09:21:44
Portanto, neste momento irei convocar a empresa arrematante para negociação.

Pregoeiro 18/10/2022
09:21:55

Favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 18/10/2022
09:25:14

Para TENDAS ALUBAN LTDA. - Bom dia Senhor(a) licitante, vamos negociar!

Pregoeiro 18/10/2022
09:28:36

Para TENDAS ALUBAN LTDA. - Informo que o item se encontra acima do valor estimado
para a aquisição. E conforme informado, o Setor Solicitante ressalvou em seu parecer
que o valor ofertado não está compatível com o preço de mercado. Qual a sua melhor

oferta?
22.949.065/0001-

10
18/10/2022
09:39:28

Olá, para fecharmos dentro do valor estimado, oferto a R$ 132,00 o valor unitário.

Pregoeiro 18/10/2022
09:46:48

Para TENDAS ALUBAN LTDA. - Informo que apesar do valor estimado, o Setor
Solicitante estabeleceu o valor homologado no dia 14/03/2022 pela Secretaria

Municipal de Administração como o máximo para aquisição, informando que caso não
se obtenha este valor, a licitação deva ser fracassada e publicada novamente.

Pregoeiro 18/10/2022
09:47:25

Para TENDAS ALUBAN LTDA. - Informo que o valor homologado é de R$73,00 (setenta
e três reais).

22.949.065/0001-
10

18/10/2022
09:50:08

Não consigo reduzir a este valor.

Pregoeiro 18/10/2022
09:51:18

Para TENDAS ALUBAN LTDA. - Muito obrigada pela informação.

Pregoeiro 18/10/2022
09:52:25

Senhores(as) licitantes, informo que a empresa arrematante informou que não
consegue ofertar dentro do valor estabelecido pelo Setor Solicitante.

Pregoeiro 18/10/2022
09:53:52

Informo que na busca pelo menor preço irei convocar as próximas arrematantes.

Pregoeiro 18/10/2022
09:54:46

Para CHRYSMI SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - Bom dia Senhor(a) licitante, vamos
negociar!

Pregoeiro 18/10/2022
09:56:52

Para CHRYSMI SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - Informo que apesar do valor
estimado, o Setor Solicitante estabeleceu o valor homologado no dia 14/03/2022 pela
Secretaria Municipal de Administração como o máximo para aquisição, informando que
caso não se obtenha este valor, a licitação deva ser fracassada e publicada novamente.

Informo que o valor homologado é de R$73,00 (setenta e três reais).
Pregoeiro 18/10/2022

10:15:08
Para CHRYSMI SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - Senhor(a) licitante?

Pregoeiro 18/10/2022
10:31:02

Informo que aguardei o prazo de 30 (trinta) minutos para que a empresa respondesse
quanto a negociação solicitada. Entretanto, a mesma não se manifestou.

Pregoeiro 18/10/2022
10:31:17

Ressalto que conforme previsto no item 6.6 do Edital, "Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."

Pregoeiro 18/10/2022
10:31:37

Para EFICAZ LOCADORA LTDA - Bom dia Senhor(a) licitante, vamos negociar!

Pregoeiro 18/10/2022
10:31:50

Para EFICAZ LOCADORA LTDA - Informo que apesar do valor estimado, o Setor
Solicitante estabeleceu o valor homologado no dia 14/03/2022 pela Secretaria

Municipal de Administração como o máximo para aquisição, informando que caso não
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se obtenha este valor, a licitação deva ser fracassada e publicada novamente. Informo
que o valor homologado é de R$73,00 (setenta e três reais).

Pregoeiro 18/10/2022
10:40:23

Para EFICAZ LOCADORA LTDA - Senhor(a) licitante?

07.311.835/0001-
01

18/10/2022
10:48:13

Bom dia, infelizmente, não conseguimos negociar, este valor.

Pregoeiro 18/10/2022
10:51:35

Para EFICAZ LOCADORA LTDA - Muito obrigada pela informação.

Pregoeiro 18/10/2022
10:52:53

Senhores(as) licitantes, tendo em vista que não obtivemos sucesso na nossa
negociação o item será fracassado.

Pregoeiro 18/10/2022
10:53:22

Muito obrigada pela participação de todos.

Sistema 18/10/2022
10:54:59

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 18/10/2022
10:56:12

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2022 às
11:24:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 17/10/2022
08:45:18

Abertura da sessão
pública

17/10/2022
09:00:08 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

17/10/2022
09:10:07 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

17/10/2022
09:32:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 18/10/2022
10:54:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/10/2022
10:56:12

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2022 às
11:24:00.

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 Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:41 horas do dia 18 de
outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

MYLENNA FRANCISCO ARAUJO
Equipe de Apoio

Voltar   
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