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Pregão Eletrônico

926748.422020 .67500 .4354 .85130277099

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00042/2020

Às 09:00 horas do dia 10 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal 1045 de 15/05/2020, 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 24881/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
nº 00042/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia
para execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João
Leite - Setor Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, 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: Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de terraplenagem,
pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor Santa Genoveva,
localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.707.928,3700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.439.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
10.834.298/0001-99 ARTE CONSTRUCOES LTDA Não Não 1 R$ 4.623.421,9800 R$ 4.623.421,9800 09/06/2020

18:28:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

05.000.710/0001-35 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 R$ 5.633.766,8600 R$ 5.633.766,8600 09/06/2020
18:32:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO.

08.643.644/0001-00 CONSTRUSERVICE C
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

Não Não 1 R$ 5.701.448,5900 R$ 5.701.448,5900 09/06/2020
23:48:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

02.649.127/0001-61 GOIAS CONSTRUTORA LTDA Não Não 1 R$ 5.707.000,0000 R$ 5.707.000,0000 09/06/2020
14:34:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA
LTDA

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 03/06/2020
13:01:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

26.631.473/0001-80 ETICA CONSTRUTORA
EIRELI

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 08/06/2020
11:28:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

36.858.959/0001-00 PAVIENGE ENGENHARIA
LTDA

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 09/06/2020
11:50:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos especializados de
engenharia para execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na
Avenida João Leite - Setor Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO

00.635.391/0001-10 TECCON S/A CONSTRUCAO
E PAVIMENTACAO

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 09/06/2020
13:52:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
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Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO

04.266.534/0001-15 J M CONTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 09/06/2020
15:22:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

28.071.496/0001-03 TOPAZIO SERVICE
CONSTRUCOES E
TECNOLOGIA DE SISTEMAS
LT

Sim Sim 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 09/06/2020
16:32:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

18.054.960/0001-08 GOWT. LTDA Sim Sim 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 10/06/2020
00:58:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na
Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO

00.894.402/0001-87 CASTELO CONSTRUCOES E
ADMINISTRACAO DE OBRAS
LTDA

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 10/06/2020
07:49:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução
de terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia, GO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

01.712.496/0001-99 PROMEDE-ENGENHARIA
LTDA

Não Não 1 R$ 5.707.928,3700 R$ 5.707.928,3700 10/06/2020
08:17:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor
Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.707.928,3700 26.631.473/0001-80 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 36.858.959/0001-00 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 00.635.391/0001-10 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 12.260.240/0001-04 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 04.266.534/0001-15 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 28.071.496/0001-03 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 00.894.402/0001-87 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.928,3700 01.712.496/0001-99 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.707.000,0000 02.649.127/0001-61 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.701.448,5900 08.643.644/0001-00 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 5.633.766,8600 05.000.710/0001-35 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 4.623.421,9800 10.834.298/0001-99 10/06/2020 09:00:53:107
R$ 4.500.000,0000 05.000.710/0001-35 10/06/2020 09:10:34:397

* R$ 4.450,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:10:55:863
* R$ 4.480,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:13:15:057

R$ 4.450.000,0000 01.712.496/0001-99 10/06/2020 09:13:52:073
* R$ 4.449,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:14:13:693
* R$ 4.499,9999 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:15:04:227

R$ 5.140.000,0000 28.071.496/0001-03 10/06/2020 09:15:28:330
R$ 4.823.199,4726 00.894.402/0001-87 10/06/2020 09:15:56:423

* R$ 5.500,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:16:01:020
R$ 5.420.000,0000 12.260.240/0001-04 10/06/2020 09:17:50:720
R$ 4.440.000,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:17:52:000
R$ 4.439.000,0000 01.712.496/0001-99 10/06/2020 09:18:25:407
R$ 4.430.000,0000 18.054.960/0001-08 10/06/2020 09:18:53:307

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

05.000.710/0001-35 26/06/2020 17:42:56:467 26/06/2020 17:47:56:467 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/06/2020
09:10:19 Item Aberto.

Exclusão de
lance

10/06/2020
09:12:40 Exclusão do lance no valor de R$ 4.450,0000.

Exclusão de
lance

10/06/2020
09:13:41 Exclusão do lance no valor de R$ 4.480,0000.

Exclusão de
lance

10/06/2020
09:14:41 Exclusão do lance no valor de R$ 4.449,0000.

Exclusão de
lance

10/06/2020
09:15:28 Exclusão do lance no valor de R$ 4.499,9999.

Exclusão de
lance

10/06/2020
09:16:59 Exclusão do lance no valor de R$ 5.500,0000.

Encerrado 10/06/2020
09:20:53 Item encerrado.
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Sorteio
eletrônico

10/06/2020
09:20:53

Item teve empate real para o valor 5.707.928,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

10/06/2020
09:35:21 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/06/2020
08:13:51 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
09:43:45 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
09:44:59 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
09:47:25 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
10:12:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
10:19:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
10:21:48 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
10:27:32 Convocado para envio de anexo o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
10:40:10 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08.

Aceite 18/06/2020
16:05:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, pelo melhor lance de R$
4.430.000,0000. Motivo: Aceito a proposta apresentada pela empresa, com as ressalvas expostas no chat.

Inabilitado 18/06/2020
16:14:43

Inabilitação de proposta. Fornecedor: GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, pelo melhor lance de R$
4.430.000,0000. Motivo: A empresa fica inabilitada pela não comprovação qualificação exigida no item 8.7.1.2 do
edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/06/2020
16:47:19 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
15:43:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
16:37:39 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
16:43:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
17:06:19 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
17:30:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/06/2020
17:49:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
07:04:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:15:41 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:20:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.
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Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:24:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:28:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:32:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:44:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:49:08 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

22/06/2020
09:50:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
09:29:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
11:35:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
11:47:51 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
11:49:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
11:55:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/06/2020
12:14:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/06/2020
14:42:24 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/06/2020
14:54:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01.712.496/0001-99.

Desempate -
Retorno do
Julgamento

26/06/2020
17:42:56 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do
desempate

26/06/2020
17:42:56 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
Lance
Expirado

26/06/2020
17:47:56

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 17:47:56 de 26/06/2020. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor IBIZA CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 05.000.710/0001-35.

Encerrado 26/06/2020
17:47:56 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

26/06/2020
17:47:56

Item teve empate real para o valor 5.707.928,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Aceite 26/06/2020
17:54:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, pelo
melhor lance de R$ 4.439.000,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por esta atender as
exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitado 29/06/2020
09:06:09

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, pelo
melhor lance de R$ 4.439.000,0000. Motivo: Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa,
ficou constatado que estes atendem as exigências contidas no edital. Dessa forma, declaro habilitada a empresa e, por
conseguinte, vencedora.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/06/2020
09:01:10

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2020. Pregoeiro Cleverson Ferreira
operando o certame.
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Pregoeiro 10/06/2020
09:01:28

Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados de acordo com o item 6.2
do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto”

Pregoeiro 10/06/2020
09:01:48

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

Pregoeiro 10/06/2020
09:02:41

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 10/06/2020

09:02:46
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 10/06/2020
09:02:55

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 10/06/2020
09:03:11

Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se estenda até às
12:00 horas, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a

eventual contagem do prazo para envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver
convocada.

Pregoeiro 10/06/2020
09:03:19

ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 10/06/2020
09:03:25

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 10/06/2020

09:03:33
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 10/06/2020
09:03:45

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 10/06/2020
09:03:52

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 10/06/2020
09:04:03

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 10/06/2020

09:04:42
PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 10/06/2020
09:04:47

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 10/06/2020

09:05:10
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 10/06/2020

09:05:31
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 10/06/2020

09:07:34
ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 10/06/2020
09:07:52

Senhores(as) Licitantes, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa
“aberto”.

Pregoeiro 10/06/2020
09:08:00

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 10/06/2020

09:08:30
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 10/06/2020
09:08:47

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.

Pregoeiro 10/06/2020
09:08:55

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 10/06/2020

09:09:05
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 10/06/2020

09:09:20
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.
Pregoeiro 10/06/2020

09:10:19
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 10/06/2020
09:11:17

Senhores(as) Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances com responsabilidade,
observando o disposto no item 6 e subitens do edital.

Pregoeiro 10/06/2020
09:11:42

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

Pregoeiro 10/06/2020
09:12:40

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 4.450,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 10/06/2020
09:13:41

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 4.480,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 10/06/2020
09:14:41

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 4.449,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 10/06/2020
09:14:46

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.
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Pregoeiro 10/06/2020
09:15:03

Peço ATENÇÃO no envio dos lances!

Pregoeiro 10/06/2020
09:15:28

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 4.499,9999 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 10/06/2020
09:16:59

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 5.500,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Sistema 10/06/2020
09:20:53

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/06/2020
09:20:53

O item 1 teve empate real para o valor 5.707.928,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 10/06/2020
09:20:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 10/06/2020
09:23:24

Senhores(as) 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 10/06/2020

09:23:53
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 10/06/2020

09:24:18
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 10/06/2020

09:26:01
Para GOWT. LTDA - Sr(a). Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono: existe a possibilidade de

redução do preço proposto na fase de lances?
18.054.960/0001-

08
10/06/2020
09:27:12

Não. Já esta no preço final

Pregoeiro 10/06/2020
09:30:30

Para GOWT. LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de acordo com o valor do
último lance, OK?

18.054.960/0001-
08

10/06/2020
09:31:25

ok

Pregoeiro 10/06/2020
09:33:46

Para GOWT. LTDA - Informo que deverá ser enviada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação
no sistema eletrônico, a proposta ajustada conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com

as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s),
Pregoeiro 10/06/2020

09:34:06
Para GOWT. LTDA - acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, nos termos do item 6.11.1 do edital.
Sistema 10/06/2020

09:35:21
Senhor fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

18.054.960/0001-
08

10/06/2020
09:36:02

Vou anexar

Pregoeiro 10/06/2020
09:38:40

Para GOWT. LTDA - ok

18.054.960/0001-
08

10/06/2020
09:40:00

E ref. o abaixo. 1. DO OBJETO 1.1. Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de
terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida
João Leite - Setor Santa Genoveva, localizados na cidade de Goiânia – GO, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital
18.054.960/0001-

08
10/06/2020
09:41:59

Anexar a proposta dentro de 24 ( vinte e quatro ) horas

Pregoeiro 10/06/2020
09:42:55

Para GOWT. LTDA - Sr(a). licitante, não entendi seu questionamento.

18.054.960/0001-
08

10/06/2020
09:45:56

Ok. Enviaremos a planilha no prazo de 24h, juntamente com a proposta

Pregoeiro 10/06/2020
09:47:53

Para GOWT. LTDA - Ok, entendi.

Pregoeiro 10/06/2020
09:48:57

Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão a fim de observar o prazo previsto no
edital para envio da proposta ajustada conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com as

Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s),
Pregoeiro 10/06/2020

09:49:04
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados, nos termos do item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 10/06/2020

09:49:42
Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 15/06/2020 (segunda-feira), às 09:30 horas, para continuidade

dos demais atos relativos a este certame.
Pregoeiro 10/06/2020

09:52:45
Informo a todos os licitantes que a suspensão administrativa desta sessão será feita apenas por meio do chat,

tendo em vista a necessidade de oportunizar o envio no sistema da proposta ajustada pelo licitante arrematante no
prazo previsto no edital, vez que a suspensão no sistema impede o respectivo envio do anexo.

Pregoeiro 10/06/2020
09:53:58

Obrigado a todos(as), e tenham um excelente dia!

Sistema 11/06/2020
08:13:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/06/2020
09:32:30

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 15/06/2020
09:32:44

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 15/06/2020
09:36:40

Comunico a todos que a proposta ajustada solicitada à empresa GOWT. LTDA foi encaminhada tempestivamente.
De igual forma, comunico que a referida empresa encaminhou via e-mail os demais documentos complementares à

proposta ajustada no dia 11/06/2020, às 10:04 horas, em razão da impossibilidade do envio no sistema
Comprasnet.

Pregoeiro 15/06/2020
09:37:14

Para GOWT. LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
09:37:40

SIM

Pregoeiro 15/06/2020
09:40:47

Para GOWT. LTDA - Sr(a). Licitante, farei nova convocação do anexo no sistema para que envie os demais
documentos complementares à proposta de preços ajustada a fim de que fiquem disponibilizados igualmente no



29/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/16

sistema Comprasnet, quais sejam: as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s)
Físico-financeiro(s), ok?

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
09:42:02

ok

Pregoeiro 15/06/2020
09:43:36

Para GOWT. LTDA - Solicito que envie igualmente a Planilha PROTEGIDA, prevista no item 7.2.2. do edital, ou seu
arquivo completo em PDF, para fins de juntada no processo licitatório, ok?

Sistema 15/06/2020
09:43:45

Senhor fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 15/06/2020
09:44:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/06/2020
09:47:05

Para GOWT. LTDA - Sr(a). licitante, solicito que envie igualmente a Planilha PROTEGIDA, prevista no item 7.2.2. do
edital, ou seu arquivo completo em PDF. Farei nova convocação do anexo para que enviei o referido arquivo, ok?

Sistema 15/06/2020
09:47:25

Senhor fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
09:54:58

Não foi a planilha protegida pode ser só essa

Pregoeiro 15/06/2020
09:57:28

Para GOWT. LTDA - Sim.

Pregoeiro 15/06/2020
10:10:47

Para GOWT. LTDA - Sr(a). licitante, estou aguardando o envio da Planilha PROTEGIDA no sistema.

Sistema 15/06/2020
10:12:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
10:13:12

Enviada

Pregoeiro 15/06/2020
10:14:38

Para GOWT. LTDA - ok

Pregoeiro 15/06/2020
10:18:49

Para GOWT. LTDA - Sr, licitante, verifiquei que o último arquivo enviado não encontra-se protegido.

Pregoeiro 15/06/2020
10:19:34

Para GOWT. LTDA - Peço que envie a referida planilha protegida, de acordo com o solicitado.

Sistema 15/06/2020
10:19:49

Senhor fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
10:20:08

so um minuto

Sistema 15/06/2020
10:21:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/06/2020
10:27:05

Para GOWT. LTDA - Sr(a). licitante, o arquivo enviado continua desprotegido, vez que ainda é possível alterar os
dados nele constantes. Dessa forma, solicito que alternativamente envie o arquivo no formato PDF dos dados

constantes da planilha encaminhada.
Pregoeiro 15/06/2020

10:27:22
Para GOWT. LTDA - Farei nova convocação do anexo para que envie o arquivo em PDF.

Sistema 15/06/2020
10:27:32

Senhor fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

18.054.960/0001-
08

15/06/2020
10:34:41

ok

Sistema 15/06/2020
10:40:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GOWT. LTDA, CNPJ/CPF: 18.054.960/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/06/2020
10:45:34

Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão para fins de para análise da proposta de
preços ajustada e seus documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação da empresa GOWT.

LTDA.
Pregoeiro 15/06/2020

10:45:44
Fica a reabertura da sessão designada para amanhã, dia 16/06/2020, às 16:00 horas.

Pregoeiro 16/06/2020
16:00:32

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 16/06/2020
16:00:45

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 16/06/2020
16:01:37

Senhores(as) Licitantes, em razão da necessidade de maior prazo para finalizar a análise da proposta de preços
ajustada e seus documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação da empresa GOWT. LTDA.,

neste momento realizarei a suspensão temporária da sessão.
Pregoeiro 16/06/2020

16:02:07
Fica a reabertura agendada para hoje (17/06/2020), às 17:15 horas, para continuidade dos demais atos relativos a

este certame.
Pregoeiro 16/06/2020

16:04:54
Retificando: Fica a reabertura agendada para hoje (16/06/2020), às 17:15 horas, para continuidade dos demais

atos relativos a este certame.
Pregoeiro 16/06/2020

16:05:13
Obrigado, e até daqui a pouco!

Pregoeiro 16/06/2020
17:15:56

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 16/06/2020
17:16:02

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 16/06/2020
17:17:31

Senhores(as) Licitantes, novamente em razão da necessidade de maior prazo para o Órgão Técnico (SEINFRA)
finalizar a análise da proposta de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos

documentos de habilitação da empresa GOWT. LTDA., neste momento realizarei a suspensão da sessão.
Pregoeiro 16/06/2020

17:17:50
Fica a reabertura agendada para amanhã, dia 17/06/2020, às 09:00 horas, para continuidade dos demais atos

relativos a este certame.
Pregoeiro 16/06/2020

17:18:26
Senhores(as) 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 16/06/2020

17:18:34
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente

seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 16/06/2020

17:19:16
Obrigado a todos(as), e até amanhã! Tenham um excelente fim de tarde!
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Pregoeiro 17/06/2020
09:01:45

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 17/06/2020
09:05:32

Senhores(as) Licitantes, em razão da necessidade de maior prazo para o Órgão Técnico (SEINFRA) finalizar a
análise da proposta de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos
documentos de habilitação da empresa GOWT. LTDA., neste momento realizarei a suspensão da sessão.

Pregoeiro 17/06/2020
09:06:30

Fica a reabertura agendada para amanhã, dia 18/06/2020, às 15:30 horas, para continuidade dos demais atos
relativos a este certame.

Pregoeiro 17/06/2020
09:06:56

Obrigado a todos(as), e até amanhã! Tenham um excelente dia!

Pregoeiro 18/06/2020
15:32:03

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 18/06/2020
15:32:14

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 18/06/2020
15:32:18

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 18/06/2020
15:35:18

Para GOWT. LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

18.054.960/0001-
08

18/06/2020
15:37:29

sim

Pregoeiro 18/06/2020
15:40:13

Para GOWT. LTDA - Senhor(a) licitante, o Órgão Técnico (SEINFRA) efetuou a análise da proposta de preços
ajustada e seus documentos complementares (planilhas orçamentárias), bem como dos documentos relativos à

qualificação técnica apresentados pela empresa GOWT. LTDA.
Pregoeiro 18/06/2020

15:40:23
Para GOWT. LTDA - Diante disso, o Órgão Técnico (SEINFRA), em síntese, manifestou-se no seguinte sentido:

Pregoeiro 18/06/2020
15:40:31

Para GOWT. LTDA - Referente a Proposta de Preços

Pregoeiro 18/06/2020
15:41:06

Para GOWT. LTDA - "Em relação aos critérios apontados no item 7.2.1.6 do Edital informamos:

Pregoeiro 18/06/2020
15:41:13

Para GOWT. LTDA - A empresa apresentou planilha orçamentária constando descrição dos serviços, quantitativos,
valores unitários, parciais e totais, porém apresentou valores de preços unitários acima dos valores unitários

estimados pela Administração nos seguintes itens:
Pregoeiro 18/06/2020

15:41:21
Para GOWT. LTDA - Item 2.4.2 da planilha orçamentária referente à cotação da Pavimentação da Rua da Divisa;

Pregoeiro 18/06/2020
15:41:25

Para GOWT. LTDA - Itens 3.1.3, 3.4.5 e 3.5.1 da planilha orçamentária referente à cotação da Galeria de Águas
Pluviais da Rua da Divisa;

Pregoeiro 18/06/2020
15:41:30

Para GOWT. LTDA - Itens 2.1.3 e 2.4.5 da planilha orçamentária referente à cotação da Galeria de Águas Pluviais
da Avenida João Leite.

Pregoeiro 18/06/2020
15:42:31

Para GOWT. LTDA - Em relação aos critérios apontados no item 7.2.1.8 do Edital, informamos:

Pregoeiro 18/06/2020
15:42:39

Para GOWT. LTDA - Foi apresentada pela empresa as planilhas de composição de BDI com alíquotas iguais as
composições de BDI utilizadas pelo município.

Pregoeiro 18/06/2020
15:43:11

Para GOWT. LTDA - Não encontramos a composição das “Leis Sociais” utilizada pela empresa.

Pregoeiro 18/06/2020
15:43:32

Para GOWT. LTDA - (...) • Em relação ao arredondamento informamos:

Pregoeiro 18/06/2020
15:44:34

Para GOWT. LTDA - Informamos que a empresa não adotou arredondamento na coluna de “Preço Unitário” e “Preço
Parcial” nas planilhas orçamentárias, a falta de arredondamento acarretou em diversas diferenças nos preços
parciais somando uma diferença total de R$ 0,02 (dois centavos), não trazendo nenhum prejuízo à análise.

Pregoeiro 18/06/2020
15:44:45

Para GOWT. LTDA - Em relação ao item 8.7.1.2 do Edital, para a comprovação de Capacitação Técnica Profissional:

Pregoeiro 18/06/2020
15:44:52

Para GOWT. LTDA - Foi apresentado na página 38 CAT da ART nº 1020190207892 onde consta o nome do
engenheiro HERMANN GUTEMBERG WALCACER LIMA referente ao Atestado de Capacidade Técnica contido nas

páginas 39 e 40.
Pregoeiro 18/06/2020

15:45:08
Para GOWT. LTDA - Consta nas páginas 39 e 40 Atestado em nome engenheiro HERMANN GUTEMBERG WALCACER
LIMA para os serviços de Recapeamento com TSD, não consta nesse Atestado a execução de serviço de drenagem.

Pregoeiro 18/06/2020
15:45:15

Para GOWT. LTDA - No entanto, do nosso ponto de vista técnico, obra de Recapeamento não tem complexidade
técnica equivalente ou superior a obra de pavimentação flexível, tendo em vista que recapeamento não exige

execução de base e/ou subbase.
Pregoeiro 18/06/2020

15:45:22
Para GOWT. LTDA - Consta nas páginas 41 e 42 Atestado de execução de Drenagem de Águas Pluviais, porém não

foi apresentada CAT para este Atestado.
Pregoeiro 18/06/2020

15:45:29
Para GOWT. LTDA - Em relação ao item 8.7.2 do Edital, para a comprovação de Capacitação Técnica Operacional:

Pregoeiro 18/06/2020
15:45:42

Para GOWT. LTDA - Foi apresentado nas páginas 39 e 40 Atestado onde consta o nome do Engenheiro HERMANN
GUTEMBERG WALCACER LIMA e o nome da empresa GOWT. LTDA para os serviços de Recapeamento com TSD com

área superior ao solicitado,
Pregoeiro 18/06/2020

15:45:48
Para GOWT. LTDA - no entanto, do nosso ponto de vista técnico, obra de Recapeamento não tem complexidade
técnica equivalente ou superior a obra de pavimentação flexível, tendo em vista que recapeamento não exige

execução de base e/ou subbase.
Pregoeiro 18/06/2020

15:45:55
Para GOWT. LTDA - Foi apresentado nas páginas 41 e 42 Atestado onde consta o nome do Engenheiro HERMANN

GUTEMBERG WALCACER LIMA e o nome da empresa GOWT. LTDA para os serviços de Drenagem de Águas Pluviais
com quantidade superior ao solicitado.

Pregoeiro 18/06/2020
15:46:39

Para GOWT. LTDA - Finalmente, por contrariar o item 8.7.1.2 do Edital e com base no entendimento de que obra de
recapeamento, do ponto de vista técnico, não tem complexidade técnica equivalente ou superior a obra de

pavimentação flexível, sugerimos a NÃO HABILITAÇÃO da empresa em questão.”
18.054.960/0001-

08
18/06/2020
15:52:09

Qual e o prazo de recurso

Pregoeiro 18/06/2020
15:54:05

Para GOWT. LTDA - Senhor(a) licitante, o procedimento para recurso encontra-se previsto no edital (item 11).

Pregoeiro 18/06/2020
15:54:41

Para GOWT. LTDA - Senhor(a) licitante, diante do que foi exposto, considerando o parecer emitido pelo Órgão
Técnico (SEINFRA), verifica-se inconsistência na planilha orçamentária apresentada.

Pregoeiro 18/06/2020
15:54:59

Para GOWT. LTDA - É cediço que erro no preenchimento da proposta e da planilha de composição de custos do
licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando estas puderem ser ajustadas
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sem a necessidade de majoração do preço ofertado, conforme Acórdão TCU n.º 1.811/2014 - Plenário e Acórdão
TCU n.º 2.546/2015 – Plenário.

18.054.960/0001-
08

18/06/2020
15:57:10

ok

Pregoeiro 18/06/2020
15:58:41

Para GOWT. LTDA - Todavia, oportunizar a correção da planilha orçamentária nesse instante em nada influiria no
resultado final do julgamento.

Pregoeiro 18/06/2020
16:00:53

Para GOWT. LTDA - Diante disso, em observância ao princípio da celeridade, e evitando atrasos que não trariam
resultado prático no certame, informo que embora haja as ressalvas quanto aos erros existentes na planilha

orçamentária apontados pelo Órgão Técnico (SEINFRA),
Pregoeiro 18/06/2020

16:01:03
Para GOWT. LTDA - cumpre ressaltar que farei a aceitação da proposta tão somente para fins de superar tal fase no
sistema, a fim de julgar a habilitação da empresa no sistema, vez que a fase de julgamento da proposta precede a

de habilitação.
Pregoeiro 18/06/2020

16:02:03
Para GOWT. LTDA - Ressalte-se ainda que nada impede que em eventual recurso por parte do licitante e diante do
deferimento deste, seja oportunizada a correção da proposta de preços e planilhas orçamentárias apresentadas,

nos ponto ora levantados.
Pregoeiro 18/06/2020

16:02:38
Senhores(as) licitantes, peço que aguardem enquanto faço a aceitação da proposta no sistema.

Pregoeiro 18/06/2020
16:11:03

Para GOWT. LTDA - Senhor(a) licitante, diante do que foi exposto anteriormente, e com espeque no parecer emitido
pelo Órgão Técnico (SEINFRA), declaro INABILITADA a empresa GOWT. LTDA para o ITEM 1 (referente ao Lote 01
do Anexo I – Termo de Referência do edital) pela não comprovação qualificação exigida no item 8.7.1.2 do edital.

Pregoeiro 18/06/2020
16:12:13

Senhores(as) licitantes, peço que aguardem enquanto efetuo a inabilitação da empresa GOWT. LTDA no sistema.

Pregoeiro 18/06/2020
16:16:19

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 18/06/2020
16:32:32

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

01.712.496/0001-
99

18/06/2020
16:32:41

sim

Pregoeiro 18/06/2020
16:38:30

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, em decorrência da inabilitação do licitante anteriormente
classificado para o ITEM 1, V. Sa. é o próximo colocado para o referido item. Dessa forma, convoco-o para

negociação, nos termos do item 6.11 do edital.
Pregoeiro 18/06/2020

16:39:20
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, seria possível reduzir seu preço ofertado para igualá-lo ao

ofertado pelo licitante primeiro colocado (R$ 4.430.000,00)?
01.712.496/0001-

99
18/06/2020
16:40:08

sim, igualamos.

Pregoeiro 18/06/2020
16:44:22

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Ok, obrigado!

Pregoeiro 18/06/2020
16:46:05

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de acordo com o valor
negociado, OK?

Pregoeiro 18/06/2020
16:46:40

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Informo que deverá ser enviada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
após a solicitação no sistema eletrônico, a proposta ajustada conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços,

juntamente com as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-
financeiro(s),

Pregoeiro 18/06/2020
16:46:50

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, nos termos do item 6.11.1 do edital.

Sistema 18/06/2020
16:47:19

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 18/06/2020
16:50:13

Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão a fim de observar o prazo previsto no
edital para envio da proposta ajustada conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com as

Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s),
Pregoeiro 18/06/2020

16:51:58
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados, nos termos do item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 18/06/2020

16:52:36
Fica a reabertura da sessão agendada para amanhã, dia 19/06/2020, às 16:45 horas, para continuidade dos

demais atos relativos a este certame.
Pregoeiro 18/06/2020

16:53:17
Obrigado a todos(as), e até amanhã!

Pregoeiro 18/06/2020
16:53:53

Informo a todos os licitantes que a suspensão administrativa desta sessão será feita apenas por meio do chat,
tendo em vista a necessidade de oportunizar o envio no sistema da proposta ajustada pelo licitante arrematante no

prazo previsto no edital, vez que a suspensão no sistema impede o respectivo envio do anexo.
Sistema 19/06/2020

15:43:28
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo

para o ítem 1.
Sistema 19/06/2020

16:37:39
Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Sistema 19/06/2020

16:43:20
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo

para o ítem 1.
Pregoeiro 19/06/2020

16:47:25
Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 19/06/2020
16:47:40

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 19/06/2020
16:47:46

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 19/06/2020
16:52:27

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
16:55:25

sim

Pregoeiro 19/06/2020
17:02:51

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) Licitante, analisei os documentos encaminhados via anexo no
sistema por V. Sa. e não encontrei na planilha encaminhada:

Pregoeiro 19/06/2020
17:03:08

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 1) A Planilha(s) 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 19/06/2020
17:03:23

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 2) O Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o
item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe, exigido no

item 7.2.1.8 do edital;
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Pregoeiro 19/06/2020
17:03:34

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 3) E o Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos, nos
termos deste Edital, exigido no item 7.2.1.9 do edital;

Pregoeiro 19/06/2020
17:04:18

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Tendo em vista que a Proposta de Preços foi encaminhada no prazo previsto
no edital pela empresa, e ciente de que os documentos anteriormente mencionados são acessórios à Proposta de

Preços,
Pregoeiro 19/06/2020

17:04:25
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - solicito o envio dos referidos documentos, bem como do envio da planilha em
arquivo eletrônico, na forma de planilha Microsoft Excel (extensão .XLS e .XLSX), na forma prevista no item 7.2.2

do edital.
01.712.496/0001-

99
19/06/2020
17:04:45

Foi enviado um arquivo em excel

Pregoeiro 19/06/2020
17:04:57

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Farei a convocação do anexo no sistema para que envie os referidos
documentos, OK?

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
17:05:55

ok

Sistema 19/06/2020
17:06:19

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/06/2020
17:14:50

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) Licitante, estou aguardando o envio do anexo solicitado.

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
17:22:12

só um momento.

Pregoeiro 19/06/2020
17:25:59

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

Sistema 19/06/2020
17:30:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 19/06/2020
17:43:00

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, verifiquei que foram encaminhados os arquivos
solicitados. Todavia, não foram encaminhados no formato .PDF, devidamente assinados, os seguintes documentos:

Pregoeiro 19/06/2020
17:43:14

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 1) A Planilha(s) 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 19/06/2020
17:43:22

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 2) O Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o
item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe, exigido no

item 7.2.1.8 do edital;
Pregoeiro 19/06/2020

17:43:30
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - 3) E o Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos, nos

termos deste Edital, exigido no item 7.2.1.9 do edital;
Pregoeiro 19/06/2020

17:45:54
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Farei nova convocação do anexo para que envie os referidos documentos em

formado .PDF devidamente assinados, OK?
01.712.496/0001-

99
19/06/2020
17:46:39

ok

Pregoeiro 19/06/2020
17:48:55

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, consegue me enviar ainda hoje até às 18:00 horas os
referidos documentos?

Sistema 19/06/2020
17:49:17

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/06/2020
17:50:34

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, consegue me enviar ainda hoje até às 18:00 horas os
referidos documentos?

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
17:51:53

estamos tentando.

Pregoeiro 19/06/2020
17:55:29

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) Licitante, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e
considerando o advento do encerramento do expediente comercial, realizarei a suspensão do certame, com

previsão de reabertura para o dia 22/06/2020, às 09:00 horas.
01.712.496/0001-

99
19/06/2020
17:56:27

Solicitamos o prazo para anexar ao sistema no próximo dia útil pois o eng responsável pelas assinaturas não se
encontra em Goiânia.

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
17:56:36

OBRIGADA

Pregoeiro 19/06/2020
17:57:16

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Consegue anexar até o dia 22/06/2020, às 09:00 horas?

01.712.496/0001-
99

19/06/2020
17:57:53

sim

Pregoeiro 19/06/2020
17:58:47

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

Pregoeiro 19/06/2020
17:59:35

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do encerramento
do expediente comercial, realizarei a suspensão do certame, com previsão de reabertura para o dia 22/06/2020, às

09:00 horas.
Pregoeiro 19/06/2020

18:00:35
Informo a todos os licitantes que a suspensão administrativa desta sessão será feita apenas por meio do chat,

tendo em vista a necessidade de oportunizar o envio no sistema do anexo solicitado à empresa PROMEDE-
ENGENHARIA LTDA, vez que a suspensão no sistema impede o respectivo envio do anexo.

Pregoeiro 19/06/2020
18:02:07

Ressalto novamente que o referido prazo concedido não cuida de prorrogação do prazo para envio da proposta de
preços, vez que esta foi enviada dentro do prazo previsto no edital, mas tão somente dos documentos

complementares (ou acessórios) da proposta de preços, conforme exigido no edital.
Pregoeiro 19/06/2020

18:02:30
Senhores(as) 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 19/06/2020

18:02:35
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente

seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 19/06/2020

18:03:32
Obrigado a todos(as), e até a data e horário designados!

Sistema 22/06/2020
07:04:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 22/06/2020
09:01:16

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 22/06/2020
09:01:22

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 22/06/2020
09:01:39

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?
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01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:02:39

Sim

Pregoeiro 22/06/2020
09:11:53

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, verifiquei que foram encaminhado o anexo solicitado à V. Sa.
no prazo estipulado. Todavia, informo que constatei que na proposta de preços inicialmente encaminhada, em

19/06/2020 às 15:43, consta o preço da proposta inicial de V. Sa. e não com o preço do último preço ofertado após
a negociação.

Pregoeiro 22/06/2020
09:12:58

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - De igual forma, consta que a proposta de preços possui validade de 60
(sessenta) dias, e não 90 (noventa) dias, conforme dispõe o item 7.2.1.4 do edital.

Pregoeiro 22/06/2020
09:13:59

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Nas demais propostas de preços encaminhadas por V. Sa. posteriormente não
consta assinatura do responsável legal da empresa, e persiste o erro no tocante à validade da proposta.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:14:16

Já vou solicitar a alteração para 90 dias conforme dispõe o item 7.2.1.4 Não causando nenhum prejuízo.

Pregoeiro 22/06/2020
09:15:02

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, farei nova convocação do anexo para que envie a proposta com
o último preço ofertado, devidamente assinada pelo responsável legal, e com a data de validade corrigida, ok?

Sistema 22/06/2020
09:15:41

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:16:40

Só um momento, ela já será anexada.

Pregoeiro 22/06/2020
09:19:33

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

Sistema 22/06/2020
09:20:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:21:29

Enviado

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:21:42

Proposta com 90 dias de prazo.

Pregoeiro 22/06/2020
09:24:45

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a), licitante, verifiquei que o arquivo enviado está corrompido no sistema,
de forma que não é possível abrir o documento. Farei nova convocação no sistema para que envie novamente o

arquivo, ok?
Sistema 22/06/2020

09:24:50
Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
01.712.496/0001-

99
22/06/2020
09:25:58

ok

Sistema 22/06/2020
09:28:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:29:47

Eu vou desligar e entrar novamente. O arquivo quando verifico aqui esta indo em formato .exe mesmo sendo um
arquivo pdf.

Pregoeiro 22/06/2020
09:30:33

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

Pregoeiro 22/06/2020
09:30:50

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Verifiquei que o arquivo novamente enviado continua corrompido.

Pregoeiro 22/06/2020
09:31:21

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a), licitante, em nova análise da proposta inicialmente enviada, verifiquei
que V. Sa. não indicou o nome e número do banco, agência, localidade e conta corrente em que deverá ser

efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto, nos termos do item, 7.2.1.2 do edital.
Pregoeiro 22/06/2020

09:32:05
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, farei nova convocação do anexo para que envie a proposta e

corrija isso, ok?
Sistema 22/06/2020

09:32:10
Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
01.712.496/0001-

99
22/06/2020
09:33:49

ok

Sistema 22/06/2020
09:44:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:45:24

Anexo o arquivo normalmente. Mas ele muda a extensão quando inserido no sistema.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:45:36

Teria outra forma de enviar esse arquivo?

Pregoeiro 22/06/2020
09:48:45

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). licitante, tente compactar o arquivo em uma pasta, e envie novamente.
Veremos se o erro no sistema persiste.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:48:56

ok

Sistema 22/06/2020
09:49:08

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Sistema 22/06/2020
09:50:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:50:46

Continua da mesma forma.
\\clinterbd0910\files\comprasnet\anexos\2020\926748\a11df5e9b1bfc7503d9ea62a942dbd75.upload.151200824.8

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:51:07

Já tentei em pdf, zipado, e em pasta zipada

Pregoeiro 22/06/2020
09:52:04

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). licitante, verifiquei que o arquivo continua corrompido. Diante disso,
solicito que encaminhe a proposta no seguinte e-mail institucional: semad.gerpre@goiania.go.gov.br

01.712.496/0001-
99

22/06/2020
09:54:05

E-mail enviado. Por favor confirmar o recebimento.

Pregoeiro 22/06/2020
09:55:40

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Recebi o e-mail com a proposta de preços! Obrigado pelo envio!

Pregoeiro 22/06/2020
09:58:29

Senhores(as) licitante, confirmo o recebimento do e-mail com a proposta de preços readequada ao último preço
ofertado pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA devidamente corrigida. Informo que diante do arquivo estar
corrompido no sistema, o acesso à proposta de preço poderá ser solicitado diretamente a este Pregoeiro no e-mail

informado anteriormente.
Pregoeiro 22/06/2020

09:59:22
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). licitante, peço que aguarde um instante enquanto efetuo uma análise

preliminar dos documentos cadastrados por V. Sa.
01.712.496/0001- 22/06/2020 ok
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99 09:59:52
Pregoeiro 22/06/2020

10:15:26
Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão para fins de análise detalhada da
proposta de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos documentos de

habilitação da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro 22/06/2020

10:19:59
Fica a reabertura da sessão designada para o dia 24/06/2020, às 14:00 horas.

Pregoeiro 22/06/2020
10:20:22

Obrigado a todos(as), e até a data e horário designados!

Pregoeiro 24/06/2020
14:02:11

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 24/06/2020
14:02:17

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 24/06/2020
14:03:14

Senhores(as) Licitantes, em razão da necessidade de maior prazo finalizar a análise da proposta de preços ajustada
e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos documentos de habilitação da empresa PROMEDE-

ENGENHARIA LTDA, neste momento realizarei a suspensão da sessão.
Pregoeiro 24/06/2020

14:03:32
Fica a reabertura agendada para amanhã, dia 25/06/2020, às 09:00 horas, para continuidade dos demais atos

relativos a este certame.
Pregoeiro 24/06/2020

14:03:53
Obrigado a todos(as), e até amanhã! Peço que não se ausentem na sessão!

Pregoeiro 25/06/2020
09:01:32

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 25/06/2020
09:01:38

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 25/06/2020
09:01:43

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 25/06/2020
09:02:05

Senhores(as) Licitantes, peço que aguardem um instante!

Pregoeiro 25/06/2020
09:08:19

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
09:10:15

Sim

Pregoeiro 25/06/2020
09:14:07

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, o Órgão Técnico (SEINFRA) efetuou a análise da proposta
de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos documentos relativos à

qualificação técnica apresentados pela empresa.
Pregoeiro 25/06/2020

09:14:18
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, o Órgão Técnico (SEINFRA), em síntese, manifestou-se no

seguinte sentido:
Pregoeiro 25/06/2020

09:14:23
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - A. Referente a Proposta de Preços:

Pregoeiro 25/06/2020
09:14:42

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - "• Em relação aos critérios apontados no item 7.2.1.6 do Edital informamos:

Pregoeiro 25/06/2020
09:14:52

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Não foram detectados serviços diferentes dos serviços da planilha do
município.

Pregoeiro 25/06/2020
09:14:57

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que a unidade de medida dos itens 5.1.2.1 e 5.1.2.2 da Planilha
de Intervenções da Rua da Divisa encontra-se diferente da unidade de medida dos mesmos itens da planilha do

município.
Pregoeiro 25/06/2020

09:15:09
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que a coluna “DT” em todas as abas da planilha orçamentária
encontra-se zerada e que as distâncias foram inseridas equivocadamente dentro da coluna “QUANT.” tornando

assim todos os quantitativos em que há distância de transporte superiores aos quantitativos da planilha do
município,

Pregoeiro 25/06/2020
09:15:19

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - no entanto, o valor apresentado na coluna “PREÇO PARCIAL” não foi
prejudicado.

Pregoeiro 25/06/2020
09:15:28

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que a quantidade do item 2.3.2.1 da Planilha de Pavimentação da
Rua da Divisa encontra-se superior a quantidade do mesmo item da planilha do município.

Pregoeiro 25/06/2020
09:15:40

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que os Preços Unitários dos itens 2.7.5 e 2.8.3 da Planilha de
Pavimentação da Rua da Divisa e o item 1.7.3 da Planilha de Pavimentação da Avenida João Leite encontram-se

superiores aos preços unitários dos mesmos itens da planilha do município.
Pregoeiro 25/06/2020

09:15:51
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que os Preços Parciais dos itens 2.7.5 e 2.8.3 da Planilha de

Pavimentação da Rua da Divisa e o item 1.7.3 da Planilha de Pavimentação da Avenida João Leite encontram-se
superiores aos preços parciais dos mesmos itens da planilha do município.

Pregoeiro 25/06/2020
09:16:10

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - • Em relação aos critérios apontados nos itens 7.2.1.9 do Edital, informamos:

Pregoeiro 25/06/2020
09:16:24

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Detectamos que o cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa não
apresenta o item “Administração” como o cronograma elaborado pelo município, que,

Pregoeiro 25/06/2020
09:16:37

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - que, em atenção ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário em seu item
9.3.2.2 discrimina o custo deste item distribuído nas parcelas do cronograma de acordo com a evolução financeira

da obra. Verificamos, no entanto, que as parcelas do cronograma apresentado pela empresa não superam as
parcelas do cronograma utilizado pelo município.

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
09:16:43

Como o item é m3 x km, já fizemos a multiplicação. Não alterando assim o valor final. Mas faremos as alterações.

Pregoeiro 25/06/2020
09:16:49

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - • Em relação ao item 8.7.2 do Edital, para a comprovação de Capacitação
Técnica Operacional:

Pregoeiro 25/06/2020
09:16:59

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Consta nas páginas 37 a 39 Atestado em nome engenheiro JOSÉ LANGERCI
ADRIANO onde consta o seguinte nome de empresa PROMEDE Agrimensura e Engenharia LTDA para os serviços de

Pavimentação e Drenagem de águas Pluviais com quantitativos superiores aos solicitados no edital.
Pregoeiro 25/06/2020

09:17:18
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - No entanto, informamos que o nome da empresa contido em todas as

documentações é PROMEDE Engenharia LTDA, diferente do apresentado no Atestado e na CAT que é PROMEDE
Agrimensura e Engenharia LTDA.

Pregoeiro 25/06/2020
09:17:28

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Não consta no Atestado e CAT a informação do CNJP da empresa para
verificação. O documento anexado nas folhas 05 a 08 não discrimina essa alteração de razão social.

Pregoeiro 25/06/2020
09:18:03

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, diante do que foi exposto, considerando o parecer emitido
pelo Órgão Técnico (SEINFRA), verifica-se inconsistência na planilha orçamentária apresentada que são sanáveis

em sede de diligência.
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Pregoeiro 25/06/2020
09:18:14

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - É cediço que erro no preenchimento da proposta e da planilha de composição
de custos do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando estas puderem

ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço ofertado, conforme Acórdão TCU n.º 1.811/2014 -
Plenário e Acórdão TCU n.º 2.546/2015 – Plenário.

Pregoeiro 25/06/2020
09:18:26

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, solicito correção das planilhas no tocante às incorreções
apontadas pelo Órgão Técnico (SEINFRA).

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
09:19:37

Qual o prazo para correções?

Pregoeiro 25/06/2020
09:21:08

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - De igual forma, solicito envio da alteração do contrato social em que conste a
alteração da razão social da empresa.

Pregoeiro 25/06/2020
09:21:40

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, seria possível efetuar tais correções até às 11:45 horas de
hoje?

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
09:23:29

sim. já estamos providenciando

Pregoeiro 25/06/2020
09:28:27

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Ok. Diante disso, farei a convocação do anexo no sistema para envio da
planilha corrigida e da alteração do contrato social. Solicito que a planilha corrigida seja encaminhada no formato
.PDF devidamente assinada pelo responsável legal da empresa, bem como a planilha em EXCEL DESPROTEGIDA

corrigida, OK?
Sistema 25/06/2020

09:29:20
Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/06/2020

09:32:14
Senhores(as) Licitantes, em razão da concessão de prazo para correção da planilha orçamentária e envio da

alteração do contrato social pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, neste momento realizarei a suspensão
temporária da sessão.

Pregoeiro 25/06/2020
09:32:25

Fica a reabertura agendada para hoje, dia 25/06/2020, às 11:45 horas, para continuidade dos demais atos
relativos a este certame.

Pregoeiro 25/06/2020
09:33:13

Informo a todos os licitantes que a suspensão administrativa desta sessão será feita apenas por meio do chat,
tendo em vista a necessidade de oportunizar o envio no sistema do anexo solicitado à empresa PROMEDE-

ENGENHARIA LTDA, vez que a suspensão no sistema impede o respectivo envio do anexo.
Pregoeiro 25/06/2020

09:33:31
Obrigado a todos(as), e até daqui a pouco!

Sistema 25/06/2020
11:35:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 25/06/2020
11:45:25

Bom dia novamente, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 25/06/2020
11:45:35

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 25/06/2020
11:45:40

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 25/06/2020
11:46:51

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, verifiquei que o anexo solicitado à V. Sa. foi encaminha no
sistema. Todavia, por algum problema este encontra-se corrompido no sistema. Diante disso, farei nova

convocação no sistema para que envie o anexo.
01.712.496/0001-

99
25/06/2020
11:47:05

ok

Pregoeiro 25/06/2020
11:47:40

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Informo que recebi pelo e-mail os arquivos solicitados. Todavia, a fim de que
os arquivos fiquem disponíveis no sistema Comprasnet, peço que envie por aqui. Farei a convocação do anexo

nesse instante.
Sistema 25/06/2020

11:47:51
Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Sistema 25/06/2020

11:49:14
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo

para o ítem 1.
Pregoeiro 25/06/2020

11:53:12
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, verifiquei que o erro no arquivo permanece.

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
11:54:21

arquivo corrompido ainda?

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
11:54:25

Só um momento. Faltou o DT separado

Pregoeiro 25/06/2020
11:55:45

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Farei nova convocação do anexo no sistema. Por favor, envie novamente.

Sistema 25/06/2020
11:55:49

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
11:56:46

ok

Pregoeiro 25/06/2020
12:13:55

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a.) licitante, estou aguardando o envio do anexo no sistema.

Sistema 25/06/2020
12:14:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 25/06/2020
12:16:44

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). licitante, foram enviados todos os documentos conforme solicitados?

Pregoeiro 25/06/2020
12:19:04

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, solicito responder ao questionamento.

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
12:19:27

sim

Pregoeiro 25/06/2020
12:19:50

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

Pregoeiro 25/06/2020
12:20:15

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, farei a nesse momento a suspensão da sessão para reanálise
dos documentos apresentados.

01.712.496/0001-
99

25/06/2020
12:21:31

ok

Pregoeiro 25/06/2020
12:21:48

Senhores(as) Licitantes, em razão da necessidade de reanalisar as planilhas corrigidas apresentadas, neste
momento realizarei a suspensão da sessão.

Pregoeiro 25/06/2020
12:22:32

Fica a reabertura agendada para amanhã, dia 26/06/2020, às 14:00 horas, para continuidade dos demais atos
relativos a este certame.
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Pregoeiro 25/06/2020
12:23:03

Obrigado a todos(as), e até amanhã!

Pregoeiro 26/06/2020
14:05:58

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 26/06/2020
14:10:39

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 26/06/2020
14:19:45

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:29:16

Sim

Pregoeiro 26/06/2020
14:31:18

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Senhor(a) licitante, após análise das planilhas corrigidas encaminhadas por V.
Sa., verificou-se erro no tocante ao seguinte:

Pregoeiro 26/06/2020
14:31:45

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Foi detectado que a quantidade do item 2.1.3.2.1 (ESCAVAÇÃO E CARGA DE
MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB) indicado pelo licitante está em desacordo com o estabelecido pela Administração no item

2.3.2.1.
Pregoeiro 26/06/2020

14:31:54
Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Diante disso, solicito correção da planilha no tocante à incorreção apontada.

Pregoeiro 26/06/2020
14:33:05

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Quanto tempo precisa para efetuar essa correção?

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:35:16

Só um momento por favor.

Pregoeiro 26/06/2020
14:38:12

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - ok

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:41:17

Vou adicionar agora no sistema.

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:42:15

Libera a abertura por favor

Pregoeiro 26/06/2020
14:42:17

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Farei nova convocação no sistema para envio do anexo.

Sistema 26/06/2020
14:42:24

Senhor fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 26/06/2020
14:45:08

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sr(a). licitante, antes que envie o anexo, questiono: em decorrência dessa
correção do erro acaso não houve alteração dos demais dados e/ou valores constantes da planilha e/ou proposta

de preços?
01.712.496/0001-

99
26/06/2020
14:46:15

Teve uma nova redução devido a essa correção.

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:46:45

Novo valor R$ 4.427.322,92

Pregoeiro 26/06/2020
14:48:52

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Ok, diante disso, peço que envie a proposta corrigida e as planilhas no
formato .PDF devidamente assinadas, bem como da planilha em arquivo EXCEL DESPROTEGIDA.

Sistema 26/06/2020
14:54:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.712.496/0001-99, enviou o anexo
para o ítem 1.

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:57:47

Arquivos anexados.

Pregoeiro 26/06/2020
14:58:13

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Há mais algum anexo a ser encaminhado, Sr(a). licitante?

01.712.496/0001-
99

26/06/2020
14:59:49

Não. Todos dentro do arquivo ZIP.

Pregoeiro 26/06/2020
15:03:41

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - OK

Pregoeiro 26/06/2020
15:04:23

Para PROMEDE-ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, irei suspender temporariamente a sessão para análise dos
documentos encaminhados.

Pregoeiro 26/06/2020
15:06:05

Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão temporária da sessão em razão para análise da
proposta de preços e planilhas corrigidas encaminhadas pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA.

Pregoeiro 26/06/2020
15:06:33

Fica a reabertura agendada para hoje, dia 26/06/2020, às 17:00 horas, para continuidade dos demais atos
relativos a este certame.

Pregoeiro 26/06/2020
15:06:46

Até daqui pouco!

Pregoeiro 26/06/2020
17:01:22

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 26/06/2020
17:01:38

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 26/06/2020
17:01:43

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 26/06/2020
17:02:40

Senhores(as) Licitantes, comunico a todos que a proposta apresentada pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA
comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação

da proposta do licitante no sistema.
Pregoeiro 26/06/2020

17:13:04
Senhores(as) Licitantes, só um instante.

Pregoeiro 26/06/2020
17:39:49

Senhores(as) licitantes, informo a todos que este Pregoeiro constatou neste momento que após a inabilitação da
empresa GOWT. LTDA, 1ª colocada para o LOTE 01, ocorreu o direito da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, 3ª

colocada para o LOTE 01,
Pregoeiro 26/06/2020

17:39:59
cobrir o valor da proposta da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, 2ª colocada para o LOTE 01, em razão da

empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA ter declarado a condição de ME/EPP no sistema.
Pregoeiro 26/06/2020

17:40:43
Assim sendo, e considerando a obrigação legal de conceder o benefício do empate ficto previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, farei a convocação da empresa no sistema IBIZA

CONSTRUTORA LTDA, 3ª colocada para o LOTE 01, para manifestar-se sobre o benefício previsto para a referida
empresa.

Pregoeiro 26/06/2020
17:41:39

Ressalte-se que nos termos do 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
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razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de
sua desconexão.

Sistema 26/06/2020
17:42:56

O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/06/2020
17:42:56

Sr. Fornecedor IBIZA CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 05.000.710/0001-35 em cumprimento à Lei Complementar
123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 17:47:56

do dia 26/06/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema 26/06/2020

17:47:56
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 17:47:56 de 26/06/2020. O tempo expirou e o lance não foi

enviado pelo fornecedor IBIZA CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 05.000.710/0001-35.
Sistema 26/06/2020

17:47:56
O item 1 está encerrado.

Sistema 26/06/2020
17:47:56

O item 1 teve empate real para o valor 5.707.928,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 26/06/2020
17:47:56

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 26/06/2020
17:51:02

Tendo em que conforme registrado no sistema a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, 3ª colocada para o LOTE 01,
não enviou lance cobrindo o lance da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, 2ª colocada para o LOTE 01, darei

sequência aos atos relativos a este certame.
Pregoeiro 26/06/2020

17:53:40
Senhores(as) Licitantes, considerando o não envio de lance pela empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, 3ª colocada

para o LOTE 01, RATIFICO a todos que a proposta apresentada pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA
comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Pregoeiro 26/06/2020
17:53:59

Promoverei neste momento a aceitação da proposta da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA no sistema.

Pregoeiro 26/06/2020
17:57:01

Senhores(as) Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do encerramento
do expediente comercial, realizarei neste momento a suspensão do certame, com previsão de reabertura para o dia

29/06/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro 26/06/2020

17:58:06
Informo que na reabertura da sessão será efetuado o julgamento da habilitação da empresa PROMEDE-

ENGENHARIA LTDA e realizado os demais atos relativos a este pregão eletrônico.
Pregoeiro 26/06/2020

17:58:28
Senhores(as) 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 26/06/2020

17:58:33
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação somente

seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 26/06/2020

17:59:03
Obrigado a todos(as), e até a data e horário designados para reabertura da sessão!

Pregoeiro 29/06/2020
09:01:52

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 29/06/2020
09:02:21

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 042/2020.

Pregoeiro 29/06/2020
09:02:26

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 29/06/2020
09:04:09

Senhores(as) Licitantes, com fundamento na manifestação técnica do Órgão Técnico (SEINFRA), comunico a todos
que os documentos de habilitação apresentados pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA comprovam o

atendimento das exigências fixadas no Edital,
Pregoeiro 29/06/2020

09:04:19
razão pela qual neste momento realizarei, no sistema, a habilitação da empresa, declarando-a vencedora do Pregão
Eletrônico nº 042/2020, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção

de recurso.
Pregoeiro 29/06/2020

09:04:25
Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:

Pregoeiro 29/06/2020
09:04:39

“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 29/06/2020
09:04:49

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 29/06/2020
09:06:09

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 29/06/2020
09:06:43

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/06/2020 às 09:37:00.

Pregoeiro 29/06/2020
09:38:54

Senhores(as) Licitantes, considerando que não houve registro de intenção recursal, farei o encerramento da sessão
pública e a adjudicação do objeto à empresa vencedora.

Pregoeiro 29/06/2020
09:39:17

Considerando que, nos termos dos itens 9.3 e 9.3.1 do edital, não há qualquer dúvida ou questionamento acerca
da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela(s) licitante(s) vencedora(s), reitero que NÃO será

necessário o envio de originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos para a Gerência de
Pregões/SEMAD.

Pregoeiro 29/06/2020
09:39:24

Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos! Tenham um
bom dia!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

15/06/2020
10:48:00

Previsão de Reabertura: 16/06/2020 16:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para análise da proposta de preços
ajustada e seus documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação da empresa GOWT.
LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 16/06/2020
16:00:07

Suspensão
Administrativa

16/06/2020
16:06:00

Previsão de Reabertura: 16/06/2020 17:15:00.  Motivo: Sessão suspensa para finalizar a análise da proposta
de preços ajustada e seus documentos complementares, bem como dos documentos de habilitação da
empresa GOWT. LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 16/06/2020
17:15:21
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Suspensão
Administrativa

16/06/2020
17:21:00

Previsão de Reabertura: 17/06/2020 09:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para o Órgão Técnico (SEINFRA)
finalizar a análise da proposta de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como
dos documentos de habilitação da empresa GOWT. LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 17/06/2020
09:01:05

Suspensão
Administrativa

17/06/2020
09:11:00

Previsão de Reabertura: 18/06/2020 15:30:00.  Motivo: Sessão suspensa para o Órgão Técnico (SEINFRA)
finalizar a análise da proposta de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como
dos documentos de qualificação técnica da empresa GOWT. LTDA.. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 18/06/2020
15:31:44

Suspensão
Administrativa

22/06/2020
10:24:00

Previsão de Reabertura: 24/06/2020 14:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para fins de análise da proposta de
preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos documentos de habilitação da
empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 24/06/2020
14:01:51

Suspensão
Administrativa

24/06/2020
14:05:00

Previsão de Reabertura: 25/06/2020 09:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para finalizar a análise da proposta
de preços ajustada e seus documentos complementares (planilhas), bem como dos documentos de habilitação
da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 25/06/2020
09:01:12

Suspensão
Administrativa

25/06/2020
12:25:00

Previsão de Reabertura: 26/06/2020 14:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para analisar as planilhas corrigidas
apresentadas pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 26/06/2020
14:05:09

Suspensão
Administrativa

26/06/2020
15:08:00

Previsão de Reabertura: 26/06/2020 17:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para analisar a proposta de preços e
planilhas corrigidas apresentadas pela empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 26/06/2020
17:00:52

Suspensão
Administrativa

26/06/2020
18:02:00

Previsão de Reabertura: 29/06/2020 09:00:00.  Motivo: Sessão suspensa em razão do encerramento do
expediente. Agendada reabertura para o dia 29/06/2020, às 09:00 horas para efetuar o julgamento da
habilitação da empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA. Pregoeiro Cleverson Ferreira

Reativado 29/06/2020
09:01:25

Abertura de Prazo 29/06/2020
09:06:09 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

29/06/2020
09:06:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/06/2020 às 09:37:00.

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 09:39 horas do dia 29 de junho de 2020, 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

Voltar   

javascript:self.print()

