
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2013/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

49401299/2012)

 

     Às 10:03:35 horas do dia 27/03/2013 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). JACQUELINE EVANGELISTA MENDONCA, e a respectiva

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

Licitação do Pregão Nº 49401299/2012 - 2013/20/2013 que tem por objeto Aquisição de

Instrumentos Musicais para atender aos músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia, da

Secretaria Municipal de Cultura  SECULT, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus anexos..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo material do corpo será em Élbano ou

Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório semi-automático com oitava,

mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo dó ou dó de banana (sobre

a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o Fá de ressonância, chave fá

de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-

Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-Dó#,esquerda com Dó-Ré,

direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca.

Lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da série profissional Bb), chave em Si bemol,

extensão até o Dó grave, corpo de madeira de Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte

e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos, chaves e campana folheadas a prata, presilha

da sapatinha folheada a prata, e proteção para boquilha. Deverá ser indicada a marca.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/03/2013 21:00:54:452 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 28.900,00

26/03/2013 17:08:16:450 GISLAINE DE SOUZA  R$ 40.000,00

26/03/2013 13:22:56:829 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 60.000,00

26/03/2013 17:03:21:000 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/03/2013 21:00:54:452 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 45.300,00



Lote (3) - Requinta (Clarinete da série profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol,

barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de Granadilha (Madeira preta Africana), chaves

folheadas a prata, presilha da sapatilha folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser

indicada a marca.

Lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em

186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no

Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a marca.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo material do corpo será em Élbano ou

Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório semi-automático com oitava,

mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo dó ou dó de banana (sobre

a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o Fá de ressonância, chave fá

de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-

26/03/2013 17:08:16:450 GISLAINE DE SOUZA  R$ 60.000,00

26/03/2013 17:42:32:051 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 29.000,00

26/03/2013 13:22:56:829 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 62.000,00

26/03/2013 17:03:21:000 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/03/2013 21:00:54:452 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 27.900,00

26/03/2013 17:08:16:450 GISLAINE DE SOUZA  R$ 20.000,00

26/03/2013 17:42:32:051 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 16.500,00

26/03/2013 13:22:56:829 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 38.000,00

26/03/2013 17:03:21:000 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 21.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/03/2013 10:42:58:527 DAS MUSIK COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA E  R$ 72.000,00

26/03/2013 21:00:54:452 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 100.000,00

27/03/2013 08:44:05:531 PARTNER COMERCIAL LTDA ME  R$ 190.000,00

26/03/2013 17:08:16:450 GISLAINE DE SOUZA  R$ 250.000,00

27/03/2013 08:26:56:398 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 100.000,00

26/03/2013 17:42:32:051 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 100.000,00

26/03/2013 13:22:56:829 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 200.000,00

26/03/2013 09:59:24:337 INTERMEZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP  R$ 54.000,00



Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-Dó#,esquerda com Dó-Ré,

direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca.

Lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da série profissional Bb), chave em Si bemol,

extensão até o Dó grave, corpo de madeira de Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte

e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos, chaves e campana folheadas a prata, presilha

da sapatinha folheada a prata, e proteção para boquilha. Deverá ser indicada a marca.

Lote (3) - Requinta (Clarinete da série profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol,

barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de Granadilha (Madeira preta Africana), chaves

folheadas a prata, presilha da sapatilha folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser

indicada a marca.

Lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em

186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no

Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a marca.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/03/2013 11:17:03:508 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 17.056,00

27/03/2013 11:16:49:964 GISLAINE DE SOUZA  R$ 17.058,00

27/03/2013 10:55:33:097 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 21.800,00

27/03/2013 10:18:42:723 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 39.999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/03/2013 17:42:32:051 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 29.000,00

27/03/2013 11:07:31:928 GISLAINE DE SOUZA  R$ 32.399,99

27/03/2013 11:04:50:057 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 32.500,00

27/03/2013 10:58:18:855 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 40.840,00

27/03/2013 10:52:35:021 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 40.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/03/2013 11:12:28:989 GISLAINE DE SOUZA  R$ 7.779,00

27/03/2013 11:11:52:314 OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
CORPORATI  R$ 7.780,00

27/03/2013 10:54:15:758 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 13.899,00

27/03/2013 10:23:53:698 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 20.600,00

27/03/2013 10:19:19:667 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 20.989,99

Data-Hora Fornecedor Lance

27/03/2013 10:07:33:049 INTERMEZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP  R$ 53.850,00

27/03/2013 11:03:47:407 DAS MUSIK COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
LTDA E  R$ 62.690,00



 

    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 27/03/2013, às 11:20:37 horas, no lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo

material do corpo será em Élbano ou Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório

semi-automático com oitava, mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo

dó ou dó de banana (sobre a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o

Fá de ressonância, chave fá de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-

dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-

Dó#,esquerda com Dó-Ré, direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

08/04/2013, às 11:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/04/2013, às 11:18:18 horas, no lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo

material do corpo será em Élbano ou Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório

semi-automático com oitava, mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo

dó ou dó de banana (sobre a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o

Fá de ressonância, chave fá de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-

dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-

Dó#,esquerda com Dó-Ré, direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 16/04/2013, às 15:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2013, às 15:37:24 horas, no lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo

material do corpo será em Élbano ou Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório

semi-automático com oitava, mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo

dó ou dó de banana (sobre a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o

Fá de ressonância, chave fá de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-

dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-

27/03/2013 11:03:22:766 PARTNER COMERCIAL LTDA ME  R$ 62.779,99

27/03/2013 10:51:47:977 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA  R$ 64.500,00

27/03/2013 10:17:35:318 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA -
ME  R$ 80.000,00

27/03/2013 10:09:29:198 ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL
ESCRIT  R$ 90.000,00

26/03/2013 17:42:32:051 CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
MUSICAI  R$ 100.000,00

27/03/2013 10:05:37:152 GISLAINE DE SOUZA  R$ 189.000,00



Dó#,esquerda com Dó-Ré, direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 16/04/2013, às 15:37:24 horas, no lote (1) - Corne Inglês, Nível profissional, cujo

material do corpo será em Élbano ou Granadilha, com tonalidade Fá, sistema conservatório

semi-automático com oitava, mecanismo em  Chave de Si e si bemol grave (extensor), duplo

dó ou dó de banana (sobre a composição de ré), chave de terceira oitava, forquilha para o

Fá de ressonância, chave fá de mão esquerda (fá duplo). Chaves de Trilos (trinado) com Si-

dó#Grave, Dó-Mib grave, Dó-Dó#,Dó#-Ré#,Ré#-Mi#,Fá#-Sol#,Sol#-Lá, Láb-Sib, Lá#-Si, Si-

Dó#,esquerda com Dó-Ré, direita com Dó-Ré. Estojo e Tudel.

Deverá ser indicada a marca. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS CORPORATI

com o valor R$ 17.056,00.

 

    No dia 27/03/2013, às 11:10:56 horas, no lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da

série profissional Bb), chave em Si bemol, extensão até o Dó grave, corpo de madeira de

Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos,

chaves e campana folheadas a prata, presilha da sapatinha folheada a prata, e proteção

para boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/04/2013, às 11:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/04/2013, às 11:18:59 horas, no lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da

série profissional Bb), chave em Si bemol, extensão até o Dó grave, corpo de madeira de

Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos,

chaves e campana folheadas a prata, presilha da sapatinha folheada a prata, e proteção

para boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 16/04/2013, às 15:39:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2013, às 15:39:02 horas, no lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da

série profissional Bb), chave em Si bemol, extensão até o Dó grave, corpo de madeira de

Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos,

chaves e campana folheadas a prata, presilha da sapatinha folheada a prata, e proteção

para boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

    No dia 16/04/2013, às 15:39:02 horas, no lote (2) - Clarone Prestige (Clarinete Baixo da

série profissional Bb), chave em Si bemol, extensão até o Dó grave, corpo de madeira de

Granadilha (madeira preta Africana), 24 (vinte e quatro) chaves, 07 (sete) orifícios cobertos,

chaves e campana folheadas a prata, presilha da sapatinha folheada a prata, e proteção

para boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o



objeto do lote da licitação à empresa CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE

INSTRUMENTOS MUSICAI com o valor R$ 29.000,00.

 

    No dia 27/03/2013, às 11:20:09 horas, no lote (3) - Requinta (Clarinete da série

profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol, barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de

Granadilha (Madeira preta Africana), chaves folheadas a prata, presilha da sapatilha

folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 11:19:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/04/2013, às 11:19:25 horas, no lote (3) - Requinta (Clarinete da série

profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol, barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de

Granadilha (Madeira preta Africana), chaves folheadas a prata, presilha da sapatilha

folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. No dia 16/04/2013, às 15:40:31 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2013, às 15:40:31 horas, no lote (3) - Requinta (Clarinete da série

profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol, barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de

Granadilha (Madeira preta Africana), chaves folheadas a prata, presilha da sapatilha

folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 16/04/2013, às 15:40:31 horas, no lote (3) - Requinta (Clarinete da série

profissional Bb), MIb tosca, chave em Mi bemol, barrilete de 4  2 mm, corpo de madeira de

Granadilha (Madeira preta Africana), chaves folheadas a prata, presilha da sapatilha

folheada a prata e protetor de boquilha. Deverá ser indicada a marca. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GISLAINE DE SOUZA

com o valor R$ 7.779,00.

 

    No dia 27/03/2013, às 11:12:09 horas, no lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de

Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em 186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado

de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a

marca. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 11:19:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/04/2013, às 11:19:47 horas, no lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de

Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em 186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado

de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a

marca. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 16/04/2013, às



15:41:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/04/2013, às 15:41:46 horas, no lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de

Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em 186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado

de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a

marca. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 16/04/2013, às 15:41:46 horas, no lote (4) - Piano de Meia calda com teclas de

Ivorite. Martelos tipo C3/C5/C6. Dimensões em 186cm x 149cm x 101 cm. Peso aproximado

de 320 (trezentos e vinte) Quilos, fabricado no Japão. Modelo C3 PE. Deverá ser indicada a

marca. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

INTERMEZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP com o valor R$ 53.850,00.

 

        No dia 16/04/2013, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - JACQUELINE EVANGELISTA

MENDONCA -  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    Diante da ausência de intenção de recursos o objeto fica adjudicado a empresa

vencedora. O resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Nada mais havendo

a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata

que, após lida e achada 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.

 

    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.

 

JACQUELINE EVANGELISTA MENDONCA

Pregoeiro da Disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

FABIO ALVES MARQUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

ADMINISTRA DISTRIBUIDOR PRODUTOS E MATERIAL ESCRIT

CANAL DA MUSICA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI

DAS MUSIK COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA E



GISLAINE DE SOUZA

INTERMEZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP

OFFERTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS CORPORATI

PARTNER COMERCIAL LTDA ME

RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - ME


