
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO -

(GO)

Licitação: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.396.651-

1/2011)

 

  Às 15:04:03 horas do dia 22/12/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 4.396.651-1/2011 - 2011/027-2011 que tem por objeto Aquisição de materiais de

consumo (álcool, borracha, elástico circular e outros), a serem utilizados no Controle Vetorial

da Dengue, para atender a Secretaria Municipal de Saúde  SMS, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

 

 Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

 Lote (1) - Álcool Etílico 70 °, hidratado, teor alcoólico 70° INPN (70° GL), líquido,

embalagem de 1.000 ml.

 Lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio, medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7

cm, cor branca, sem capa.

 Lote (3) - Liga de borracha, amarela, pacote com aproximadamente 50 gramas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/12/2011 14:49:39:292 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4.140,00

22/12/2011 12:30:10:429 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 12.000,00

22/12/2011 12:00:30:045 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

21/12/2011 09:11:19:047 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 19:01:41:572 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 10.000,00

20/12/2011 14:49:39:292 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 684,00

22/12/2011 12:30:10:429 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 1.800,00

21/12/2011 09:11:19:047 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 19:01:41:572 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 10.000,00

20/12/2011 14:49:39:292 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 2.800,00

22/12/2011 12:30:10:429 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 14.000,00

21/12/2011 09:11:19:047 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00



 Lote (4) - Saco plástico para lixo; cor preta; tamanho 100 litros; espessura: 12 micras.

 Lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de cor amarela, medindo 25x23 (comprimento

x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38 cm, com um furo na ponta para fixação de

arame.

 Lote (6) - Pilha grande alcalina, voltagem de 1,5 V, para lanterna, não recarregável com

validade mínima de 01 ano na data de entrega;

 Lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo com ponta para furar latas e base para

martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10 cm, cabo tubular galvanizado de ½ (meia)

polegada com 28 cm de comprimento, peso total aproximado 350g.

 Lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta,

textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3

(três), compatível a cor da lona, a bolsa será composta de 3(três) panos fechado

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/12/2011 16:00:07:586 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 464.000,00

22/12/2011 12:30:10:429 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2.000.000,00

22/12/2011 12:00:30:045 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 200.000,00

20/12/2011 17:48:23:255 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 220.000,00

21/12/2011 09:11:19:047 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 560.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 16:33:01:458 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 21.600,00

21/12/2011 19:10:31:274 SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME  R$ 45.000,00

22/12/2011 12:30:10:429 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 90.000,00

22/12/2011 12:00:30:045 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

22/12/2011 14:46:35:309 CBA - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA LTDA  R$ 15.900,00

21/12/2011 09:11:19:047 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 19:02:38:782 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 20.000,00

20/12/2011 14:50:15:906 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 14.800,00

22/12/2011 12:33:59:544 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

22/12/2011 12:08:57:885 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

21/12/2011 09:15:01:988 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 16:35:31:930 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 14.000,00

22/12/2011 14:48:54:367 SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME  R$ 21.000,00

22/12/2011 14:48:11:730 MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES CPF20934084653  R$ 10.500,00

22/12/2011 12:33:59:544 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 14.000,00

22/12/2011 12:08:57:885 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 100.000,00

21/12/2011 09:15:01:988 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00



lateralmente no sentido da altura e da largura, sanfonada, divisões internas com costura

reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça regulável com ombreiras, passadores e

reguladores com bolsos sem lapela, cantos arredondados. As bolsas deverão ser silcadas,

conforme modelo abaixo.

 Lote (9) - Proveta plástica graduada de 50 ml, cor branca

 Lote (10) - Medidor de plástico para soro caseiro, cor azul.

 Lote (11) - Pote de plástico com capacidade para 400 gr., cor branca, com tampa.

 Lote (12) - Galão plástico de 10 litros (tipo bombona), cor branca,com tampa.

 Lote (13) - Pisseta  de plástico de 500 ml , graduada de 50 em 50ml, com bico curvo, cor

branca.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/12/2011 16:02:33:168 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 131.820,00

21/12/2011 16:35:31:930 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 80.000,00

21/12/2011 19:13:36:059 SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME  R$ 90.000,00

22/12/2011 12:24:05:305 MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES CPF20934084653  R$ 70.000,00

22/12/2011 12:33:59:544 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 200.000,00

22/12/2011 12:08:57:885 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 200.000,00

21/12/2011 10:56:43:437 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 130.000,00

21/12/2011 09:15:01:988 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 16:35:31:930 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

22/12/2011 12:33:59:544 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 20.000,00

21/12/2011 09:15:01:988 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 16:35:31:930 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

22/12/2011 12:33:59:544 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 10.000,00

21/12/2011 09:15:01:988 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/12/2011 16:36:11:250 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

22/12/2011 12:36:12:678 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 6.000,00

21/12/2011 09:16:54:570 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 12:36:12:678 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 28.000,00

21/12/2011 09:16:54:570 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/12/2011 12:36:12:678 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 44.000,00

21/12/2011 09:16:54:570 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00



 Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

 Lote (1) - Álcool Etílico 70 °, hidratado, teor alcoólico 70° INPN (70° GL), líquido,

embalagem de 1.000 ml.

 Lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio, medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7

cm, cor branca, sem capa.

 Lote (3) - Liga de borracha, amarela, pacote com aproximadamente 50 gramas.

 Lote (4) - Saco plástico para lixo; cor preta; tamanho 100 litros; espessura: 12 micras.

 Lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de cor amarela, medindo 25x23 (comprimento

x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38 cm, com um furo na ponta para fixação de

arame.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:30:01:270 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4,26

22/12/2011 16:26:57:118 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,30

22/12/2011 16:28:48:006 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 9,18

22/12/2011 16:00:57:210 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9,19

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:20:31:027 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 3,89

22/12/2011 16:20:20:805 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 3,90

22/12/2011 16:19:21:954 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4,00

22/12/2011 15:17:10:122 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:22:36:188 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9,90

22/12/2011 16:22:42:396 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 9,99

22/12/2011 16:22:31:453 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 10,00

22/12/2011 15:17:25:274 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 14,99

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 15:37:06:228 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 0,20

22/12/2011 15:36:44:335 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,23

22/12/2011 15:34:20:933 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 0,34

22/12/2011 15:19:24:170 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 0,46

20/12/2011 16:00:07:586 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 464.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:28:24:304 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4,52

22/12/2011 16:28:08:848 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4,58

22/12/2011 16:23:42:784 SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME  R$ 6,09

22/12/2011 16:22:54:738 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 7,05

22/12/2011 15:22:44:030 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 10,95



 Lote (6) - Pilha grande alcalina, voltagem de 1,5 V, para lanterna, não recarregável com

validade mínima de 01 ano na data de entrega;

 Lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo com ponta para furar latas e base para

martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10 cm, cabo tubular galvanizado de ½ (meia)

polegada com 28 cm de comprimento, peso total aproximado 350g.

 Lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta,

textura homogênea, impermeável, tira colo, cor caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3

(três), compatível a cor da lona, a bolsa será composta de 3(três) panos fechado

lateralmente no sentido da altura e da largura, sanfonada, divisões internas com costura

reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça regulável com ombreiras, passadores e

reguladores com bolsos sem lapela, cantos arredondados. As bolsas deverão ser silcadas,

conforme modelo abaixo.

 Lote (9) - Proveta plástica graduada de 50 ml, cor branca

 Lote (10) - Medidor de plástico para soro caseiro, cor azul.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:27:45:583 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4,00

22/12/2011 16:27:38:256 DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  R$ 4,09

22/12/2011 16:27:21:143 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4,10

22/12/2011 16:24:52:678 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA  R$ 5,19

22/12/2011 15:18:13:528 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 13,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 15:34:34:057 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 11,00

22/12/2011 15:34:31:315 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12,01

22/12/2011 15:34:13:899 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 12,85

22/12/2011 15:20:19:942 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 33,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 15:28:01:005 MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES CPF20934084653  R$ 23,00

22/12/2011 15:27:57:674 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 24,99

22/12/2011 15:21:46:276 SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME  R$ 28,00

22/12/2011 15:19:28:368 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 32,00

22/12/2011 15:18:44:670 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 32,99

22/12/2011 15:16:51:487 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 33,90

22/12/2011 15:19:31:844 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 41,00

20/12/2011 16:02:33:168 SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA  R$ 131.820,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:42:21:663 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 4,00

22/12/2011 16:41:52:830 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,10

22/12/2011 16:07:54:534 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 7,85



 Lote (11) - Pote de plástico com capacidade para 400 gr., cor branca, com tampa.

 Lote (12) - Galão plástico de 10 litros (tipo bombona), cor branca,com tampa.

 Lote (13) - Pisseta  de plástico de 500 ml , graduada de 50 em 50ml, com bico curvo, cor

branca.

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da Disputa

e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 22/12/2011, às 17:11:43 horas, no lote (1) - Álcool Etílico 70 °, hidratado, teor

alcoólico 70° INPN (70° GL), líquido, embalagem de 1.000 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:15:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:15:15 horas, no lote (1) - Álcool Etílico 70 °, hidratado, teor

alcoólico 70° INPN (70° GL), líquido, embalagem de 1.000 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. No dia 09/07/2012, às 12:05:33 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:05:33 horas, no lote (1) - Álcool Etílico 70 °, hidratado, teor

alcoólico 70° INPN (70° GL), líquido, embalagem de 1.000 ml. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 15:45:46:620 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,89

22/12/2011 15:20:22:475 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 3,99

22/12/2011 15:12:27:419 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 5,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:43:50:934 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,99

22/12/2011 16:43:40:737 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 2,00

22/12/2011 16:08:31:739 W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP  R$ 9,95

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:44:58:552 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 22,00

22/12/2011 16:43:30:326 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 23,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 16:34:25:842 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 45,00

22/12/2011 16:34:07:278 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 46,99



prorrogou o prazo de validade de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica

FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 16:29:12 horas, no lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio,

medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor branca, sem capa. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/01/2012, às 15:04:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 05/01/2012, às 15:04:11 horas, no lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio,

medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor branca, sem capa. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SUZANA

CARNEIRO DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: HELIO MASASHI SAITO & CIA

LTDA.. No dia 11/01/2012, às 09:36:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/01/2012, às 09:36:06 horas, no lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio,

medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor branca, sem capa. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SUZANA

CARNEIRO DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: DIGITAL PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA.. No dia 20/01/2012, às 09:44:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:44:23 horas, no lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio,

medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor branca, sem capa. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

vencedora foi HABILITADA. A empresa reduziu o valor.. No dia 09/07/2012, às 12:06:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:06:31 horas, no lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio,

medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor branca, sem capa. -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não

prorrogou o prazo de validade de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica

FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 16:31:59 horas, no lote (3) - Liga de borracha, amarela, pacote com

aproximadamente 50 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:16:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:16:35 horas, no lote (3) - Liga de borracha, amarela, pacote com

aproximadamente 50 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora foi HABILITADA.. No dia



09/07/2012, às 12:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:06:55 horas, no lote (3) - Liga de borracha, amarela, pacote com

aproximadamente 50 gramas. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua

proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 15:46:06 horas, no lote (4) - Saco plástico para lixo; cor preta;

tamanho 100 litros; espessura: 12 micras. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 20/01/2012, às 09:15:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:15:33 horas, no lote (4) - Saco plástico para lixo; cor preta;

tamanho 100 litros; espessura: 12 micras. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 09/07/2012, às 12:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:07:13 horas, no lote (4) - Saco plástico para lixo; cor preta;

tamanho 100 litros; espessura: 12 micras. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de

validade de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 16:32:49 horas, no lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de

cor amarela, medindo 25x23 (comprimento x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38

cm, com um furo na ponta para fixação de arame. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:17:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:17:26 horas, no lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de

cor amarela, medindo 25x23 (comprimento x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38

cm, com um furo na ponta para fixação de arame. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 09/07/2012, às 12:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:07:24 horas, no lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de

cor amarela, medindo 25x23 (comprimento x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38

cm, com um furo na ponta para fixação de arame. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o

prazo de validade de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 16:34:55 horas, no lote (6) - Pilha grande alcalina, voltagem de 1,5

V, para lanterna, não recarregável com validade mínima de 01 ano na data de entrega; -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:18:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 



 

  No dia 20/01/2012, às 09:18:02 horas, no lote (6) - Pilha grande alcalina, voltagem de 1,5

V, para lanterna, não recarregável com validade mínima de 01 ano na data de entrega; -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa vencedora foi HABILITADA. A empresa reduziu o valor.. No dia 09/07/2012, às

12:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:07:34 horas, no lote (6) - Pilha grande alcalina, voltagem de 1,5

V, para lanterna, não recarregável com validade mínima de 01 ano na data de entrega; -  a

situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua proposta no prazo solicitado.

Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 15:42:49 horas, no lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo

com ponta para furar latas e base para martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10

cm, cabo tubular galvanizado de ½ (meia) polegada com 28 cm de comprimento, peso total

aproximado 350g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às

09:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:23:22 horas, no lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo

com ponta para furar latas e base para martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10

cm, cabo tubular galvanizado de ½ (meia) polegada com 28 cm de comprimento, peso total

aproximado 350g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

09/07/2012, às 12:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:07:44 horas, no lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo

com ponta para furar latas e base para martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10

cm, cabo tubular galvanizado de ½ (meia) polegada com 28 cm de comprimento, peso total

aproximado 350g. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua proposta no

prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 15:43:11 horas, no lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de

algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor

caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3 (três), compatível a cor da lona, a bolsa será

composta de 3(três) panos fechado lateralmente no sentido da altura e da largura,

sanfonada, divisões internas com costura reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça

regulável com ombreiras, passadores e reguladores com bolsos sem lapela, cantos

arredondados. As bolsas deverão ser silcadas, conforme modelo abaixo. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:23:54 horas, a situação do lote



foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:23:54 horas, no lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de

algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor

caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3 (três), compatível a cor da lona, a bolsa será

composta de 3(três) panos fechado lateralmente no sentido da altura e da largura,

sanfonada, divisões internas com costura reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça

regulável com ombreiras, passadores e reguladores com bolsos sem lapela, cantos

arredondados. As bolsas deverão ser silcadas, conforme modelo abaixo. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 09/07/2012, às 12:15:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:15:53 horas, no lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de

algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor

caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3 (três), compatível a cor da lona, a bolsa será

composta de 3(três) panos fechado lateralmente no sentido da altura e da largura,

sanfonada, divisões internas com costura reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça

regulável com ombreiras, passadores e reguladores com bolsos sem lapela, cantos

arredondados. As bolsas deverão ser silcadas, conforme modelo abaixo. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 09/07/2012, às 12:15:53 horas, no lote (8) - Bolsa confeccionada em lona de

algodão (fio 10) fios retorcidos, compacta, textura homogênea, impermeável, tira colo, cor

caqui, avaliação escala de amarelo mínimo 3 (três), compatível a cor da lona, a bolsa será

composta de 3(três) panos fechado lateralmente no sentido da altura e da largura,

sanfonada, divisões internas com costura reforçadas e debruadas com fita de algodão, alça

regulável com ombreiras, passadores e reguladores com bolsos sem lapela, cantos

arredondados. As bolsas deverão ser silcadas, conforme modelo abaixo. - pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARIA DE FATIMA

REZENDE LOPES CPF20934084653 com o valor R$ 46.000,00.

 

  No dia 22/12/2011, às 17:12:48 horas, no lote (9) - Proveta plástica graduada de 50 ml, cor

branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:23:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:23:39 horas, no lote (9) - Proveta plástica graduada de 50 ml, cor

branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 09/07/2012, às

12:16:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:16:12 horas, no lote (9) - Proveta plástica graduada de 50 ml, cor



branca -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua proposta no

prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 17:13:59 horas, no lote (10) - Medidor de plástico para soro caseiro,

cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:18:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:18:40 horas, no lote (10) - Medidor de plástico para soro caseiro,

cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa vencedora foi HABILITADA. A empresa reduziu o valor.. No dia

09/07/2012, às 12:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:16:20 horas, no lote (10) - Medidor de plástico para soro caseiro,

cor azul. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua proposta no

prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 17:15:29 horas, no lote (11) - Pote de plástico com capacidade para

400 gr., cor branca, com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:19:33 horas, no lote (11) - Pote de plástico com capacidade para

400 gr., cor branca, com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora foi HABILITADA. A empresa

reduziu o valor.. No dia 09/07/2012, às 12:16:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:16:58 horas, no lote (11) - Pote de plástico com capacidade para

400 gr., cor branca, com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade de sua

proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 17:16:20 horas, no lote (12) - Galão plástico de 10 litros (tipo

bombona), cor branca,com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/01/2012, às 09:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:20:05 horas, no lote (12) - Galão plástico de 10 litros (tipo

bombona), cor branca,com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora foi HABILITADA. A

empresa reduziu o valor.. No dia 09/07/2012, às 12:17:14 horas, a situação do lote foi



finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:17:14 horas, no lote (12) - Galão plástico de 10 litros (tipo

bombona), cor branca,com tampa. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o prazo de validade

de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

  No dia 22/12/2011, às 17:17:19 horas, no lote (13) - Pisseta  de plástico de 500 ml ,

graduada de 50 em 50ml, com bico curvo, cor branca. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/01/2012, às 09:20:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 20/01/2012, às 09:20:35 horas, no lote (13) - Pisseta  de plástico de 500 ml ,

graduada de 50 em 50ml, com bico curvo, cor branca. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora foi

HABILITADA. A empresa reduziu o valor.. No dia 09/07/2012, às 12:17:33 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/07/2012, às 12:17:33 horas, no lote (13) - Pisseta  de plástico de 500 ml ,

graduada de 50 em 50ml, com bico curvo, cor branca. -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa vencedora não prorrogou o

prazo de validade de sua proposta no prazo solicitado. Portanto, o lote fica FRACASSADO..

 

 Às 11:04:21 do dia 14/12/2011 as seguintes datas foram alteradas por AFONSO CELSO

BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS: abertura de propostas (de 21/12/2011-14:00:00 para

22/12/2011-14:00:00); inicio do pregão (de 21/12/2011-15:00:00 para 22/12/2011-15:00:00)

 

  No dia 14/12/2011, às 11:05:08 horas, a autoridade competente da licitação - AFONSO

CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS - substitui o Pregoeiro LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Questões administrativas.

 

  No dia 22/12/2011, às 14:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CBA - COMERCIO DE

CONFECCOES BANDEIRA LTDA, no lote (5) - Bandeira em tecido 100% poliéster, de cor

amarela, medindo 25x23 (comprimento x largura), cabo de madeira roliça, medindo 38 cm,

com um furo na ponta para fixação de arame.. O motivo da desclassificação foi: Por

descumprir o item 6.1.2 do Instrumento Convocatório.

 

  No dia 22/12/2011, às 14:48:11 horas, o Pregoeiro da licitação - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MARIA DE FATIMA REZENDE

LOPES CPF20934084653, no lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo com ponta



para furar latas e base para martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10 cm, cabo

tubular galvanizado de ½ (meia) polegada com 28 cm de comprimento, peso total

aproximado 350g.. O motivo da desclassificação foi: Por descumprir o item 6.1.2 do

Instrumento Convocatorio.

 

  No dia 22/12/2011, às 14:48:54 horas, o Pregoeiro da licitação - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA

ME, no lote (7) - Picadeira em metal (ferro), tipo martelo com ponta para furar latas e base

para martelar (redondo), Medida: base mais ponta = 10 cm, cabo tubular galvanizado de ½

(meia) polegada com 28 cm de comprimento, peso total aproximado 350g.. O motivo da

desclassificação foi: Por descumprir o item 6.1.2 do Instrumento Convocatorio.

 

  No dia 05/01/2012, às 15:04:11 horas, o Pregoeiro da licitação - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, no lote (2) -

Borracha de apagar, tamanho médio, medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm, cor

branca, sem capa.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 11/01/2012, às 09:36:06 horas, o Pregoeiro da licitação - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, no

lote (2) - Borracha de apagar, tamanho médio, medindo aproximadamente 03 x 02 x 0,7 cm,

cor branca, sem capa.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por

descumprimento do item 9.1 do Edital.

 

  No dia 09/07/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - SUZANA CARNEIRO DE

OLIVEIRA -  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

 O lote 08 fica Adjudicado, pois a empresa aprentou proposta dentro do preço de mercado.

os demais lotes foram cancelados (fracassados, pois as empresas vencedoras não

prorrogaram o prazo de validade des suas propostas no prazo solicitado. Nada mais a tratar,

a Pregoeira e a equipe de apoio encerram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após

lida e achada em conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da

autoridade superior, para se assim entender e concordar, promover a Homologação do

objeto licitado à empresa vencedora. A ata de adjudicação do certame também será

publicada no site www.goiania.go.gov.br.

 

  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 



 

SUZANA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Pregoeiro da Disputa

 

 

FRADIQUE MACHADO DE MIRANDA DIAS

Autoridade Competente

 

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA

SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA

W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP

DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

SE COMERCIAL & SERVICOS LTDA ME

MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES CPF20934084653

MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

JBA COMERCIAL LTDA

RITA ALVES PEREIRA GUEDES

CBA - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRA LTDA

GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA


