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Licitação 046457 Sistema Eletrônico de Administração de Compras Imprimir

(EMATER) Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 005/2020
 
As 09:00 horas do dia 03 de abril de 2.020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de
Apoio, designados pela Portaria Portaria 446-2019-PRESI - 11/10/2019, para, em atendimento às disposições contidas no
instrumento convocatório, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 005/2020, referente ao Processo
202012404000131. Objeto: , Em conformidade com as diposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário
estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório chegou-se ao seguinte resultado:
 

RESULTADO FINAL DA SESSÃO
Lote nº: 001

Lote: LOTE UNICO
Situação: EM ABERTO

 
 

Avisos
Data Aviso Aviso
11/05/2020 15:22:39
 

Aviso de REABERTURA do Pregão Eletrônico n.° 005-2020 - 1

11/05/2020 15:31:16
 

Aviso de REABERTURA do Pregão Eletrônico n.° 005-2020 - 2

11/05/2020 15:32:18
 

Aviso de REABERTURA do Pregão Eletrônico n.° 005-2020 - 2

Troca de Mensagens
Pregoeiro 03/04/2020 09:03:27

 
Bom dia Srs. Licitantes, está aberto o Pregão Eletrônico n.º 005/2020 da
EMATER/GO, referente a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de limpeza conservação, higienização e portaria
com fornecimento de materiais, para atender a sede Administrativa da
EMATER e Centro de Treinamento, no campus II da UFG pelo período
de 12 (doze) meses.

Pregoeiro 03/04/2020 09:04:20
 

Está aberta a fase de cadastramento de propostas até as 10:00
horas.Informamos que a proposta deverá ser cadastrada de acordo com
o estabelecido no edital (informando valor unitário de cada item, inserido
no LOTE).

Pregoeiro 03/04/2020 09:04:40
 

A proposta deverá ser feita com base nas especificações do Termo de
Referência. Em caso de alguma divergência, vale sempre o que está
especificado no Termo de Referência.

Pregoeiro 03/04/2020 09:05:04
 

Cada licitante se responsabilizará por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.

Pregoeiro 03/04/2020 09:05:24
 

Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 03/04/2020 09:05:45
 

Lembramos que o envio, a exclusão ou alteração do(s) valor(es) da(s)
proposta(s) inicial(is) para o(s) item(s) é responsabilidade do licitante,
sendo pré-condição para a oferta de lances para os LOTES.O sistema
ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:05:53
 

BOM DIA

Pregoeiro 03/04/2020 09:06:09
 

Em caso de eventual discordância existente entre as informações
descritas na Plataforma de compras utilizada pela SES constantes do
Anexo deste Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

Pregoeiro 03/04/2020 09:06:30
 

Lembramos que O ENVIO, A EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DO(S)
VALOR(ES) DA(S) PROPOSTA(S) INICIAL(IS) PARA O(S)
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ITEM(S)/LOTE(S) É RESPONSABILIDADE DO LICITANTE, sendo pré-
condição para a oferta de lances para o LOTE.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:07:11
 

Sr. Pregoeiro no Termo De referencia esta descrito a forma de aplicação
do preço por area interna area externa e esquadrias com valor por m²,
entretanto para a inclusão da proposta esta descrito por funcionário.
Como saberei as quantidades?

Pregoeiro 03/04/2020 09:07:35
 

O ônus de comprovação da exequibilidade da proposta caberá
exclusivamente à licitante, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a).

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:08:14
 

Sr. Pregoeiro o preço será cadastrado pelo valor unitário do funcionário
ou pelo valor do posto?

Pregoeiro 03/04/2020 09:10:54
 

Conforme está estabelecido no termo referencia, o valor unitário é
cadastrado por funcionário.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:12:00
 

Sr. pregoeiro, tem porteiro com código 78186 e 78185, como saberemos
qual e qual?

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:14:32
 

Senhor pregoeiro a sequencia dos itens no comprasnet, não bate com o
TR.

Pregoeiro 03/04/2020 09:14:44
 

De acordo com o Termo de Referência

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:15:15
 

Não bate Sr. pregoeiro favor fazer a instrução de qual posto corresponde
a qual descrição

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:15:31
 

veja a página 2 do termo de referência

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:15:46
 

A proposta de valor R$ 7.502,76 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:15:51
 

Bom dia, alguns itens estão indicando "Undade / Mês" e outros apenas
"Mês", como identificar se é pelo valor do posto ou por valor de
funcionário? Da forma que está, tem risco de cotar o valor do item
errado. No final dos lances prevalecerá o menor preço anual
independete do valor lançado por item ?

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:16:46
 

Esse porteiro com código 78186 é Diurno ou Noturno?

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:17:15
 

A proposta de valor R$ 8.088,44 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 03/04/2020 09:19:09
 

Senhores licitantes, faremos o ordenamento dos itens, conforme edital.
Favor aguardar 5 minutos.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:20:44
 

A proposta de valor R$ 6.930,12 do Item (004) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:21:21
 

A proposta de valor R$ 13.860,23 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 03/04/2020 09:21:52
 

Senhores Licitantes, Os itens desta licitação nao podem ser alterados ou
a data de alteração para este tipo de Licitação já expirou!

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:21:56
 

A proposta de valor R$ 8.037,56 do Item (002) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:22:10
 

A proposta de valor R$ 6.930,12 do Item (003) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 03/04/2020 09:22:22
 

Portanto devemos seguir a sessão com esse ordem.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:23:27
 

A proposta de valor R$ 3.465,06 do Item (001) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

Pregoeiro 03/04/2020 09:24:04
 

001 (78186) PORTEIRO2 Unidade / Mes12R$ 4.018,78(R$
96.450,72)AtivoDISPUTA GERALEMATER002(81078) SERVIÇO DE
PORTARIA NOTURNO2 mês12R$ 4.018,78(R$
96.450,72)AtivoDISPUTA GERALCENTRO DE TREINAMENTO-
EMATER003 (81080) SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO2 mês12R$
3.464,99(R$ 83.159,76)AtivoDISPUTA GERALEMATER004 (78185)
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO 12 X 36 HORAS4 Unidade /
Mes12R$ 3.465,06(R$ 166.322,88)AtivoDISPUTA GERALCENTRO DE
TREINAMENTO- EMATER

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:25:25
 

Sr. Pregoeiro, caso seja lançado valor errado no item que não está claro
o que seja, será considerada vencedora pelo menor preço global,
independente de lançamento incorreto no item de proposta ?

Pregoeiro 03/04/2020 09:25:56
 

CORRIGINDO

Pregoeiro 03/04/2020 09:26:13 001 (78186) PORTEIRO2 Unidade / Mes12R$ 4.018,78(R$ 96.450,72)
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Pregoeiro 03/04/2020 09:27:15

 
002 (81078) SERVIÇO DE PORTARIA NOTURNO2 mês12R$ 4.018,78

Pregoeiro 03/04/2020 09:28:29
 

003 (81080) SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO2 mês12R$ 3.464,99

Pregoeiro 03/04/2020 09:29:39
 

004 (78185) SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO 12 X 36 HORAS4
Unidade / Mes12R$ 3.465,06 (R$ 166.322,88

Pregoeiro 03/04/2020 09:30:21
 

005 (49698) AUXILIAR DE LIMPEZA - COM CARGA HORÁRIA DE 40H
SEMANAIS5 Unidade / Mes12R$ 3.722,89 (R$ 223.373,40)

Pregoeiro 03/04/2020 09:30:56
 

006 (81079) AUXILIAR DE LIMPEZA5 mês12R$ 3.722,89 (R$
223.373,40)

Pregoeiro 03/04/2020 09:32:29
 

SENHORES LICITANTES, OS ITENS DEVERÃO SER CADASTRADOS
EXCEPCIONALMENTE, DE ACORDO COM O CADASTRO
COMPRASNETGO. E CONFORME ESTÁ DESCRITO LOGO ACIMA.

Pregoeiro 03/04/2020 09:33:29
 

PELO MOTIVO DESCRITO NA MENSAGEM ENVIADA PELO
SISTEMA. "Os itens desta licitação nao podem ser alterados ou a data
de alteração para este tipo de Licitação já expirou!"

Pregoeiro 03/04/2020 09:34:21
 

PEDIMOS DESCULPA PELO TRANSTORNO, E SOLICITAMOS QUE
SIGAM ESSAS INSTRUÇÕES. DESDE JÁ AGRADECEMOS A
COMPREENSÃO DE TODOS.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:41:03
 

A proposta de valor R$ 3.465,05 do Item (003) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:42:11
 

A proposta de valor R$ 3.464,99 do Item (004) do lote (001) foi excluida
pelo Fornecedor.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 09:45:03
 

A fase de lances continua por lote unico?

Pregoeiro 03/04/2020 09:46:50
 

SIM, LOTE ÚNICO

Pregoeiro 03/04/2020 10:01:49
 

NA FASE DE LANCES O SISTEMA PERMITIRÁ QUE O LICITANTE
REGISTRE LANCE INFERIOR AO ÚLTIMO POR ELE OFERTADO,
INDEPENDENTE DE SER O MENOR EM DETERMINADO INSTANTE
DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES

Pregoeiro 03/04/2020 10:02:32
 

Srs. Licitantes lembramos que os produtos/serviços objeto desta
licitação deverão em sua plenitude ser de excelente qualidade, bem
como, respeitar as especificações mínimas contidas no Termo de
Referência do Edital, sob pena de desclassificação.

Pregoeiro 03/04/2020 10:03:07
 

Lembro aos Srs. Licitantes que trabalhamos com apenas 2 dígitos apos
a virgula, por isso tomem cuidado com os lances ofertados.

Pregoeiro 03/04/2020 10:03:46
 

A disputa na fase de lances será feita pelo valor total do LOTE.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 10:25:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o
Fechamento Aleatório para o Lote 001.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 10:30:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 foi iniciado o
Fechamento Aleatório de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos!

Pregoeiro 03/04/2020 10:39:51
 

Srs. Licitantes lembramos que os produtos/serviços objeto desta
licitação deverão em sua plenitude ser de excelente qualidade, bem
como, respeitar as especificações mínimas contidas no Termo de
Referência do Edital, sob pena de desclassificação

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 10:47:37
 

Sr. pregoeiro a documentação da empresa vencedora será
disponibilizada no portal?

Pregoeiro 03/04/2020 10:47:54
 

Convido o representante da empresa NOAH ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI., a negociar o valor final apresentado
para o LOTE UNICO, a fim de obter uma proposta mais vantajosa para a
Administração.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 10:49:02
 

Senhor Pregoeiro, infelizmente não há possibilidade de redução, visto
que , o valor esta excelente para á Administração!

Pregoeiro 03/04/2020 10:49:17
 

Solicito à empresa NOAH ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI., detentora do melhor preço apresentado para o LOTE UNICO,
que apresente propostas e documentos, conforme cláusulas do Edital.

Pregoeiro 03/04/2020 10:49:52
 

A proposta e os documentos para classificação e habilitação do
vencedor deverão ser encaminhados pelo próprio, através do e-mail:
cpl@goias.gov.br para GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
da EMATER/GO em até 04 (quatro) horas depois de encerrada a fase de
lances.
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XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 10:50:03
 

Ciente!

Pregoeiro 03/04/2020 10:51:03
 

Os originais deverão ser encaminhados para a GERÊNCIA DE
COMPRAS GOVERNAMENTAIS da EMATER/GO, (endereço: Avenida
República do Líbano, Número 1945, ,3º andar – Setor Oeste – Goiânia /
GO – CEP 74.125-125., no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o
ENCERRAMENTO do pregão, condição indispensável à contratação.

Pregoeiro 03/04/2020 10:51:35
 

Declaro a sessão SUSPENSA, e, assim que tivermos o resultado da
análise da documentação e outros retomaremos a SESSÃO.Favor
acompanhar a mesma pelo chat, pois remarcaremos o retorno no
mesmo com 24 horas de antecedência.

XXXXXXXXXXXX-XX 03/04/2020 12:52:06
 

Senhor Pregoeiro, informo que a documentação e proposta já fora
enviado.

Pregoeiro 06/04/2020 12:56:57
 

Bom dia Srs. Licitantes, informamos que dia 08/04/2020 às 14:00 horas
acontecerá a reabertura do Pregão Eletrônico n.º 005/2020 da
EMATER/GO

XXXXXXXXXXXX-XX 06/04/2020 14:09:49
 

Sr. Pregoeiro, a documentação do fornecedor, bem como proposta, não
fora disponibilizada no sistema. Na próxima seção será disponibilizada?

XXXXXXXXXXXX-XX 06/04/2020 14:11:26
 

Prezado Pregoeiro, solicito vistas a planinha de preços e aos
documentos de habilitação da empresa arrematante.

Pregoeiro 07/04/2020 10:04:27
 

Bom dia, senhores licitantes, a documentação será postada agora.

Pregoeiro 07/04/2020 10:08:10
 

Cominicamos que a reabertura do Pregão Eletrônico n.º 005/2020 da
EMATER/GO, será antecipada para amanha, dia 08/04/2020 às 10:30
horas. Devido ao decreto 9.646, de 06 de abril de 2020.

XXXXXXXXXXXX-XX 07/04/2020 11:00:33
 

Sr.Pregoeiro, favor anexar também a planilha de custos da arrematante.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 09:52:07
 

Bom dia Sr. Pregoeiro! favor anexar a planilha de custos da empresa
primeira colocada.

Pregoeiro 08/04/2020 09:53:27
 

Bom dia Senhores Licitantes! A Planilha foi devidamente anexada
juntamente com os Editais e demais documentos.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:08:03
 

Sr. Pregoeiro, conforme item 6.6 alinea C. a licitante detentora da melhor
oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta de Preços
(conforme item 9.4) pelo e-mail: cpl.emater@goias.gov.br , devendo a
mesma conter, obrigatoriamente, ainda: C. Preço em Real, unitário e
total, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, onde deverão
estar inclusas todas as despesas, tais como: tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais,...

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:08:22
 

...trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e
todos os demais custos diretos e indiretos.O que foi anexa foi apenas o
resumo, não contando as informações exigidas no edital.Solicitamos que
seja anexada a planilha completa conforme exigido no Edital.

Pregoeiro 08/04/2020 10:10:47
 

Senhores Licitantes, esclarecemos que são varias pastas dentro da
mesma planilha de custos.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:17:47
 

Sr. Pregoeiro, não há pasta no sistema. Foi anexado apenas um resumo
de 1 página em PDF.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:18:24
 

No anexo postado nao tem pastas, apenas um documento em PDF com
apenas uma página.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:30:38
 

Sr. Pregoeiro, insistimos que seja verificado, pois não foi anexado a
planilha de custos da empresa arrematante.

Pregoeiro 08/04/2020 10:36:22
 

Bom dia Srs. Licitantes, está reaberto o Pregão Eletrônico n.º 005/2019
da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária –EMATER referente a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de limpeza conservação,
higienização e portaria com fornecimento de materiais, para atender a
sede Administrativa da EMATER e Centro de Treinamento, no campus II
da UFG pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com os
requisitos, condições e especificações co

Pregoeiro 08/04/2020 10:37:46
 

Senhores Licitantes a Planilha de custos foi anexada novamente, agora
no formato excel

Pregoeiro 08/04/2020 10:42:32
 

Srs. Licitantes, informamos que a empresa NOAH CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou documentação e proposta
para o LOTE UNICO.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:42:58
 

Sr. Pregoeiro, não consta novo anexo. Favor verificar.
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Pregoeiro 08/04/2020 10:43:53
 

Tendo em vista que o valor apresentado está dentro do estimado, e
ainda, após análise da proposta, atestados e documentos de habilitação
apresentados pela empresa NOAH CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI ., verificou-se que a mesma atendeu a
todos os requisitos do Edital, sagrando-se assim vencedora do LOTE
UNICO.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:49:17
 

Sr. Pregoeiro, insistimos que não foi anexado a planilha da arrematante,
ferindo assim a transparência do certame. Só consta o resumo postado
às 09h51.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:50:10
 

Favor abrir o prazo para intenção re recurso.

Pregoeiro 08/04/2020 10:55:52
 

Senhor representante da Empresa Noah o valor da proposta não for
idêntico ao valor do lance dado aqui no sistema eu não consigo declarar
a empresa vencedora, favor corrigir os valores até os centavos tem que
ser igual.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 10:57:50
 

Bom dia!, ciente e estamos providenciando

Pregoeiro 08/04/2020 11:10:42
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 676.700,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação!

Pregoeiro 08/04/2020 11:10:48
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 676.700,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação!

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:11:19
 

Bom dia! minuto por favor

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:12:08
 

Senhor Pregoeiro, o minimo que consigo alcançar é R$676.699,68

Pregoeiro 08/04/2020 11:12:21
 

ok

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:13:16
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (001)!

Pregoeiro 08/04/2020 11:16:38
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote
001 o propontente do lance R$ 676.699,68! Assim, durante 10 (dez)
minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas
razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 08/04/2020 11:18:10
 

Senhores Licitantes o prazo para recursos está aberto. Sendo
necessário clicar o botão de recurso.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:20:46
 

Manifestamos a intenção de interpor recurso administrativo pois a
empresa declarada vencedora não cumpriu as exigências do edital
quanto sua qualificação técnica dentre outros, inclusive a proposta. Será
detalhada em peça recursal.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:20:46
 

Declaro intenção de recorrer contra a decisão do Pregoeiro uma vez
que, a empresa supostamente vencedora, nao atendeu aos seguintes
Itens do Edital referente a documentação Item: 10.3.2. Regularidade
Fiscal e Trabalhista, subtem a e b. E principalmente não apresentou a
planilha de custos detalhada para todas as empresas avaliarem.

Pregoeiro 08/04/2020 11:22:01
 

Se não clicar no botão recurso em 10 minutos vamos declarar a
empresa vencedora.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:22:59
 

Declaro intenção de recorrer contra a decisão do Pregoeiro uma vez
que, a empresa supostamente vencedora, nao atendeu aos seguintes
Itens do Edital referente a documentação Item: 10.3.2. Regularidade
Fiscal e Trabalhista, subtem a e b. E principalmente não apresentou a
planilha de custos detalhada para todas as empresas avaliarem.

Pregoeiro 08/04/2020 11:23:59
 

Declarado o vencedor, ao final da sessão do Pregão Eletrônico, qualquer
Licitantepoderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 (dez)
minutos, a intenção de interporrecurso contra a decisão do(a)
Pregoeiro(a) explicitando sucintamente suas razões, com oregistro em
campo próprio definido no sistema eletrônico.

Pregoeiro 08/04/2020 11:24:20
 

A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente,
osfatos e o direito que a Licitante pretende que sejam revistos pelo(a)
Pregoeiro(a), sendo quea falta de manifestação imediata e motivada
importará a decadência do direito de recorrer.

Pregoeiro 08/04/2020 11:25:28
 

O prazo para manisfestação de recurso encerra 11:26:38

Pregoeiro 08/04/2020 11:28:28 Após a habilitação da proponente do melhor preço e diante da ausência
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 de intenção de interposição de recurso, o LOTE ÚNICO desta licitação
fica ADJUDICADO a empresa NOAH CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:29:44
 

Sr. PREGOEIRO, houve intenção de recurso sim. O sR

Pregoeiro 08/04/2020 11:29:47
 

Após a adjudicação, declaro encerrada a sessão.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:30:03
 

O Sr. esta equivocado.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:30:34
 

Sr. Pregoeiro, houveram intenções de recurso.

Pregoeiro 08/04/2020 11:30:59
 

SENHOR LICITANTE O SENHOR CLICOU NO BOTÃO RECURSO?

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:31:11
 

sim

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:32:34
 

Sim, inclusive temos o print da pagina de recurso.

Pregoeiro 08/04/2020 11:32:46
 

OK OS RECURSOS SERÃO ANALISADOS CONFORME PREVISTO
NO EDITAL

Pregoeiro 08/04/2020 11:33:49
 

À Licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o
prazo de 03(três) dias para apresentação das razões do recurso,
somente por meio de formulário própriodo Sistema Eletrônico, ficando as
demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar,somente por
meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico, contrarrazões em igual
prazo,cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do
término do prazo daRecorrente

Pregoeiro 08/04/2020 11:34:18
 

O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos, quando
nãoreformada a decisão pelo(a) Pregoeiro(a), ao Presidente da Emater
para apreciá-los serãorealizados pelo(a) Pregoeiro(a) no prazo de até 03
(três) dias úteis, podendo este prazo serdilatado até o dobro, por motivo
justo.

Pregoeiro 08/04/2020 11:34:52
 

O Presidente da Emater terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir orecurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por
motivo justo, devidamentecomprovado.

Pregoeiro 08/04/2020 11:35:17
 

Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após
osrespectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo
chat, correio ou entreguespessoalmente.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/04/2020 11:36:20
 

Sr. Pregoeiro, informamos novamente que as planilhas da arrematante
não foram anexadas no sistema, podendo macular todo o certame, pois
fere a transparência do mesmo. Solicito novamente que seja anexada as
planilhas detalhadas no sistema.

Pregoeiro 08/04/2020 12:29:05
 

Senhores Licitantes a Planilha de Custos alinhadas está postada
juntamente com Editais e outros documentos.

XXXXXXXXXXXX-XX 13/04/2020 11:32:02
 

Acabo de verificar a documentação, realmente as planilhas não estão
disponíveis para consulta dos fornecedores.

Pregoeiro 16/04/2020 08:57:22
 

Bom dia licitante! Devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo do
Estado de Goiás no dia 20/04/2020 e feriado no dia 21/0472020
estenderemos o prazo da contrarrazão para o dia 22/04/2020, sendo
assim só retomaremos a reabertura da sessão no dia 23/04/2020 ás
09:00 hs da manhã de quinta feira.

Pregoeiro 23/04/2020 09:04:53
 

Bom dia Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do Pregão Eletrônico n.º
005/2020 da EMATER/GO, referente a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de limpeza conservação,
higienização e portaria com fornecimento de materiais, para atender a
sede Administrativa da EMATER e Centro de Treinamento, no campus II
da UFG pelo período de 12 (doze) meses.

Pregoeiro 23/04/2020 09:05:32
 

Informamos que recebemos a documentação da empresa PRSTA
CONTRUTORA, que entrou com recurso.

Pregoeiro 23/04/2020 09:05:55
 

De acordo com o Edital, como o recurso foi acatado parcialmente,
decido reconhecer as razões do recurso, desclassificar a proposta da
empresa Noah, anular o ato de julgamento e por fim restabelecer a fase
competitiva entre os licitantes remanescentes, por meio da ativação da
função repregoar.

Pregoeiro 23/04/2020 09:08:28
 

Todos os documnetos foram anexados na aba editais
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Pregoeiro 23/04/2020 09:12:57
 

(Mensagem Automática) O Fornecedor que efetuou o lance de
676.699,68 para o Lote 001, foi Desclassificado/Inabilitado pelo
Pregoeiro! Motivo: Conforme documentos em anexo. após reconhecer
as razoes do recurso.

Pregoeiro 23/04/2020 09:13:24
 

“4.3 - Os prazos especificados nos Itens 4.1 e 4.2 deverão ser
respeitados, sob pena de inabilitação da empresa que apresentou a
proposta vencedora, e ainda o enquadramento nas sanções previstas no
art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 7º da Lei n.º
10.520/2002 e art.77 da Lei Estadual 17.928/2012, devendo o(a)
pregoeiro(a) restabelecer a fase competitiva entre os licitantes
remanescentes, através da função repregoar.”

Pregoeiro 23/04/2020 09:15:17
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) informo que foi
restabelecida a etapa competitiva para o Lote 001, podendo os
interessados ofertar novos lances!

XXXXXXXXXXXX-XX 23/04/2020 09:36:29
 

Bom dia Sr. pregoeiro, esse valor esta muito baixo. inexequível para nós,
o minimo 708.300,00.

Pregoeiro 23/04/2020 09:48:53
 

Senhores licitantes tivemos um problema no sistema,

Pregoeiro 23/04/2020 09:50:03
 

Podem ser ofertados os lances baseados nos lances de cada um ou
seja lance menor de cada licitante.

Pregoeiro 23/04/2020 09:51:25
 

Agora se o licitante achar que seu lance é inexequível o próprio licitante
solicite a exclusão do mesmo

Pregoeiro 23/04/2020 09:56:29
 

Senhor licitante favor registrar o seu lance

Pregoeiro 23/04/2020 09:57:47
 

O lance da empresa desclassificada não deve ser considerado

Pregoeiro 23/04/2020 10:00:03
 

Será feito encerramento a partir das 10:00 horas

Pregoeiro 23/04/2020 10:00:59
 

(Mensagem Automática) Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco)
minutos será iniciado o Fechamento Aleatório para o Lote 001.

XXXXXXXXXXXX-XX 23/04/2020 10:05:57
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 foi iniciado o
Fechamento Aleatório de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos!

Pregoeiro 23/04/2020 10:28:46
 

Convido o representante da empresa A SETE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, a negociar o valor final apresentado para o LOTE
01, a fim de obter uma proposta mais vantajosa para a Administração.

Pregoeiro 23/04/2020 10:31:54
 

Solicito à empresa A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,
detentora do melhor preço apresentado para o ITEM 01, que apresente
propostas e documentos, conforme cláusulas do Edital.

Pregoeiro 23/04/2020 10:32:48
 

A proposta e os documentos para classificação e habilitação do
vencedor deverão ser encaminhados pelo próprio, através do e-mail:
cpl@goias.gov.br para GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
da EMATER/GO em até 04 (quatro) horas depois de encerrada a fase de
lances.

Pregoeiro 23/04/2020 10:33:28
 

Declaro a sessão SUSPENSA, e, assim que tivermos o resultado da
análise da documentação e outros retomaremos a SESSÃO.

Pregoeiro 23/04/2020 10:34:15
 

Favor acompanhar a mesma pelo chat, pois remarcaremos o retorno no
mesmo com 24 horas de antecedência.

XXXXXXXXXXXX-XX 23/04/2020 15:04:55
 

Senhor pregoeiro, solicitamos o parecer que gerou a desclassificação da
Noah.

XXXXXXXXXXXX-XX 23/04/2020 17:45:24
 

BOA TARDE . Solicitamos a retirada de nossa proposta do pregão em
tese , tendo em vista que após uma minuciosa pesquisa do termo de
referência Não atendemos todos os requisitos exigidos .

Pregoeiro 23/04/2020 18:32:14
 

Senhor licitante, como dito anteriormente, todos os documentos estão
anexados na aba editais, desta plataforma.

Pregoeiro 23/04/2020 18:36:44
 

Considerando o comunicado de desistência da empresa A SETE
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI referente ao lote único, deste pregão
a comissão de licitação decide pela desclassificação do licitante já
mencionado.

Pregoeiro 23/04/2020 18:40:08
 

Bom dia Srs. Licitantes, informamos que dia 27/04/2020 às 09:00 horas
acontecerá a reabertura do Pregão Eletrônico n.º 005/2020 - EMATER-
GO.

Pregoeiro 23/04/2020 18:41:07
 

O motivo dessa reabertura é a desistência da licitante detentora da
menor oferta do Lote UNICO.

Pregoeiro 23/04/2020 18:50:20 Desta forma, reabriremos o certame para restabelecer a fase
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 competitiva entre os licitantes remanescentes, por meio da ativação da
função repregoar e assim sendo, a empresa detendora da menor oferta
apresentar a documentação do referido Lote.

XXXXXXXXXXXX-XX 24/04/2020 15:56:17
 

Boa tarde senhor pregoeiro,

XXXXXXXXXXXX-XX 24/04/2020 16:10:24
 

Boa tarde Senhor Pregoeiro, informamos, TEMPESTIVAMENTE, que na
data de hoje protocolamos na sala de licitações da EMATER um recurso
contra a sua decisão. Também, enviamos o referido recurso no e-mail
cpl.emater@goias.gov.br. Informamos ainda, que não anexamos o
recurso no presente sistema porque o mesmo está apresentando erros.
Solicitamos ainda, que o senhor poste o recurso da Noah Construções e
Empreendimentos EIRELI , no sistema COMPRASNET, uma vez que o
sistema não nos permite anexá-lo.

Pregoeiro 27/04/2020 09:03:10
 

Bom dia Senhores licitantes!

XXXXXXXXXXXX-XX 27/04/2020 09:03:47
 

Bom dia!

Pregoeiro 27/04/2020 09:09:10
 

Por motivo de revisão necessária em todo desenvolvimento do Certame
até o presente momento, decidimos por fazer uma analise criteriosa.

Pregoeiro 27/04/2020 09:10:12
 

Declaro a sessão SUSPENSA

Pregoeiro 27/04/2020 09:11:46
 

Favor acompanhar a mesma pelo chat, pois remarcaremos o retorno no
mesmo com 24 horas de antecedência.

Pregoeiro 28/04/2020 07:16:04
 

Bom dia Srs. Licitantes, informamos que dia 29/04/2020 às 09:00 hs
(quarta-feira), acontecerá a reabertura e será acionado o botão
repregoar e dado reinicio a fase de lances do Pregão Eletrônico n.º
005/2020 da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária –EMATER referente a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de limpeza conservação,
higienização e portaria com fornecimento de materiais, para atender a
sede Administrativa da EMATER e Cen

Pregoeiro 28/04/2020 07:18:01
 

e Centro de Treinamento, no campus II da UFG pelo período de 12
(doze) meses, em conformidade com os requisitos, condições e
especificações constantes no edital e seus anexos.

Pregoeiro 28/04/2020 07:24:46
 

Contamos com todos os licitantes remanescentes desse Pregão
Eletrônico nº 005/2020 para repregoar e dar reinicio a fase de lances
nessa data e horario: 29/04/2020 as 09:00 hs dessa quarta feira.

XXXXXXXXXXXX-XX 29/04/2020 08:06:24
 

BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, permanecemos no aguardo da
apreciação, do nosso recurso, que foi entregue presencialmente no
protocolo da Emater nas datas de 24/04/2020 e 27/04/2020. protocolo.

Pregoeiro 29/04/2020 09:01:00
 

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro 29/04/2020 09:07:54
 

Diante das contrarrazões protocoladas pela Empresa "Noah
Construções e Empreendimentos" - CNPJ: Nº 21.502.731/0001-05, o
mesmo será encaminhado para analise e parecer jurídico. Ficando
SUSPENSA a sessão e remarcada a sua REABERTURA para o dia
08/05/2020 as 09:00 horas (sexta-feira).

XXXXXXXXXXXX-XX 30/04/2020 09:08:47
 

Sr. Pregoeiro, lembrado que essa fase de contrarrazões da empresa
Noah já foi encerrada e a mesma protocolou no sistema e foi negado
pelo o Sr. Não está na fase e nem existe contrarrazões sobre sua
decisão, somente depois que encerrar o certame.

XXXXXXXXXXXX-XX 30/04/2020 09:13:44
 

O certame esta sendo somente Tulmutuado, causando atraso na
necessidade dos serviços em qustao.

Pregoeiro 08/05/2020 09:00:41
 

Bom dia Senhores (as) licitantes.

XXXXXXXXXXXX-XX 08/05/2020 09:04:24
 

Bom dia

Pregoeiro 08/05/2020 09:10:09
 

Estamos aguardando analise e parecer jurídico, dentro dos tramites
legais, permanecerá SUSPENSA à sessão e remarcada a sua
REABERTURA para o dia 12/05/2020 as 09:00 horas (terça-feira).
Ocasião que reabriremos o certame para os licitantes remanescente.

XXXXXXXXXXXX-XX 12/05/2020 09:03:20
 

Bom dia!

Administrador 12/05/2020 09:03:25
 

Foi restabelecida a etapa competitiva de lances para o Lote (001) pelo
motivo: Em atendimento ao Help Desk 125329
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Pregoeiro 12/05/2020 09:05:41
 

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro 12/05/2020 09:26:25
 

Pois bem, será inserido no ícone (Editais) e no Processo SEI nº
202012404000131, para melhor entendimento dos licitantes, “PARECER
PROCSET- 12445 Nº 40/2020” e conclusão da autoridade competente,
onde poderá ser consultado por todos licitantes.A sobredita decisão
propugna pela anulação da fase recursal com fundamento nas sumulas:

Pregoeiro 12/05/2020 09:27:08
 

Súmula 346 do STFA administração pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.Súmula 473 do STFA administração pode anular seus
próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Pregoeiro 12/05/2020 09:29:22
 

Neste sentido, em harmonia ao entendimento jurídico acatamos a
orientação versada em ANULAR A FASE RECURSAL do presente
pregão, será aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os licitantes
que desejarem apresentem recurso da decisão de anulação. É o que
prevê o art. 109 da Lei nº 8.666/1993:

Pregoeiro 12/05/2020 09:29:37
 

Art. 109: Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:I – Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, no caso de: c) anulação ou
revogação da licitação;

Pregoeiro 12/05/2020 10:10:29
 

A sessão será reaberta no dia 20/05/2020 09:00 hs (quarta-feira).

Pregoeiro 20/05/2020 09:00:32
 

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro 20/05/2020 09:21:22
 

Foi manifestado pela anulação do procedimento recursal do presente
pregão, devendo ser, formalmente, restabelecido o prazo para
apresentação de recurso e contrarrazões pelas empresas interessadas,
na forma de lei 8.666/93, Art. 109, inciso I, alínea “C”

Pregoeiro 20/05/2020 09:22:27
 

Diante do exposto, a Empresa Samma Serviços Ltda, CNPJ Nº
21.419.761/0001-52, protocolizou recurso administrativo dentro do prazo
legal.Sendo assim, de acordo com a lei 8.666/93, Art. 109, parágrafo 3º,
fica comunicado a todos os licitantes a data da reabertura da sessão no
dia 28/05/2020 às 09:00 hs de (quinta-feira).

 
Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.° 10.520/2002 e Lei
Federal n.° 8.666/1993 e do Decreto Estadual nº. 7.468/2011. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.
 
_____________________________________
PREGOEIRO - Paulo Rogério Mendes de Queiroz

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Ivan Franco Ayres

 
Voltar


