
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 54268343/2013)

 

     Às 15:01:23 horas do dia 08/04/2014 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). MARCEL FELICIANO TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 54268343/2013 - 2014/077/2014 que tem por objeto Aquisição de

Flores Ornamentais (arranjos, bouquet, botões de rosas, coroas e violetas) naturais, por um

período de 12 (doze) meses, para atender à Secretaria Municipal de Educação  SME,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Bouquet (15 flores).

Lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e trigo (cores diversas).

Lote (3) - Botões de rosas decorados com papel celofane, trigo e laço (cores diversas).

Lote (4) - Arranjo com flores variadas.

Lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com crisântemos, tangos, palmas, rosas,

folhagens e cordas (cores diversas).

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2014 13:58:39:226 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 180.000,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 102.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2014 13:58:39:226 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 72.000,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 48.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2014 13:58:39:226 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 170.000,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 27.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2014 13:58:39:226 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 140.000,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 50.000,00



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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Bouquet (15 flores).

Lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e trigo (cores diversas).

Lote (3) - Botões de rosas decorados com papel celofane, trigo e laço (cores diversas).

Lote (4) - Arranjo com flores variadas.

Lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com crisântemos, tangos, palmas, rosas,

folhagens e cordas (cores diversas).

 

    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 08/04/2014, às 15:56:59 horas, no lote (1) - Bouquet (15 flores). -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2014, às 15:42:48 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2014, às 15:42:48 horas, no lote (1) - Bouquet (15 flores). -  a situação do

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

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2014 15:49:18:500 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 105,00

08/04/2014 15:48:41:614 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 116,99

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2014 15:47:48:377 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 5,00

08/04/2014 15:47:22:199 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 5,39

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2014 15:09:26:961 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 25,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 27.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2014 15:34:55:207 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2014 15:10:08:239 JANETE VIEIRA DOS SANTOS  R$ 700,00

07/04/2014 14:41:47:300 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA  R$ 50.000,00



análise da proposta e documentação, fica o licitante declarado vencedor. No dia 16/06/2014,

às 11:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2014, às 11:39:42 horas, no lote (1) - Bouquet (15 flores). -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de recurso fica adjudicado o lote a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 16/06/2014, às 11:39:42 horas, no lote (1) - Bouquet (15 flores). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FLORICULTURA LAS

PALMAS LTDA com o valor R$ 63.000,00.

 

    No dia 08/04/2014, às 16:01:24 horas, no lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e

trigo (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2014,

às 15:43:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2014, às 15:43:20 horas, no lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e

trigo (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação, fica o licitante

declarado vencedor. No dia 16/06/2014, às 11:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2014, às 11:40:28 horas, no lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e

trigo (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de recurso fica adjudicado o lote a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 16/06/2014, às 11:40:28 horas, no lote (2) - Violetas decoradas / cachepôs, laço e

trigo (cores diversas). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA com o valor R$ 12.000,00.

 

    No dia 08/04/2014, às 15:56:55 horas, no lote (3) - Botões de rosas decorados com papel

celofane, trigo e laço (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 02/06/2014, às 15:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2014, às 15:22:24 horas, no lote (3) - Botões de rosas decorados com papel

celofane, trigo e laço (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCEL FELICIANO TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: JANETE VIEIRA DOS SANTOS. No dia 13/06/2014, às

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

 

    No dia 13/06/2014, às 15:46:41 horas, no lote (3) - Botões de rosas decorados com papel



celofane, trigo e laço (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação e

negociação do valor, conforme cotações anexadas aos autos, fica o licitante declarado

vencedor. No dia 16/06/2014, às 11:41:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2014, às 11:41:54 horas, no lote (3) - Botões de rosas decorados com papel

celofane, trigo e laço (cores diversas). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de recurso fica adjudicado o lote a

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 16/06/2014, às 11:41:54 horas, no lote (3) - Botões de rosas decorados com papel

celofane, trigo e laço (cores diversas). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA com o valor R$

27.200,00.

 

    No dia 08/04/2014, às 15:56:50 horas, no lote (4) - Arranjo com flores variadas. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2014, às 15:47:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2014, às 15:47:14 horas, no lote (4) - Arranjo com flores variadas. -  a

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

Após análise da proposta e documentação, fica o licitante declarado vencedor. No dia

16/06/2014, às 11:42:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2014, às 11:42:07 horas, no lote (4) - Arranjo com flores variadas. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de recurso fica adjudicado o lote a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 16/06/2014, às 11:42:07 horas, no lote (4) - Arranjo com flores variadas. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA com o valor R$ 300.000,00.

 

    No dia 08/04/2014, às 15:56:47 horas, no lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com

crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e cordas (cores diversas). -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/06/2014, às 15:22:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2014, às 15:22:35 horas, no lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com

crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e cordas (cores diversas). -  a situação do

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



MARCEL FELICIANO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: JANETE VIEIRA DOS

SANTOS. No dia 13/06/2014, às 15:48:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2014, às 15:48:24 horas, no lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com

crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e cordas (cores diversas). -  a situação do

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

análise da  documentação e negociação do valor ofertado, conforme cotações anexadas aos

autos, fica o licitante declarado vencedor. No dia 16/06/2014, às 11:42:39 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2014, às 11:42:39 horas, no lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com

crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e cordas (cores diversas). -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência

de recurso fica adjudicado o lote a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 16/06/2014, às 11:42:39 horas, no lote (5) - Coroas extra grandes, decoradas com

crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e cordas (cores diversas). -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FLORICULTURA LAS

PALMAS LTDA com o valor R$ 49.000,00.

 

    No dia 02/06/2014, às 15:22:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCEL FELICIANO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - JANETE VIEIRA DOS SANTOS, no lote (3) -

Botões de rosas decorados com papel celofane, trigo e laço (cores diversas). O motivo da

desclassificação foi: Por valores ofertados estarem acima de nova cotação. Negativa de

negociação.

 

    No dia 02/06/2014, às 15:22:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCEL FELICIANO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - JANETE VIEIRA DOS SANTOS, no lote (5) -

Coroas extra grandes, decoradas com crisântemos, tangos, palmas, rosas, folhagens e

cordas (cores diversas). O motivo da desclassificação foi: Por valores ofertados estarem

acima de nova cotação. Negativa de negociação.

 

    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.

 

MARCEL FELICIANO TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA



Autoridade Competente

 

FABIO ALVES MARQUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.464.215/0001-87 FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA

10.192.769/0001-02 JANETE VIEIRA DOS SANTOS


