ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE GOIAS - (GO)
Licitação: (Ano: 2018/ GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS / Nº Processo: 201800047000833)
às 09:30:12 horas do dia 08/06/2018 no endereço AV UBIRAJARA BEROCAN LEITE
640 ED TCE GO, bairro ST JAO, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o
Pregoeiro da disputa Sr(a). POLYANE VIEIRA MEIRELES, e a respectiva Equipe de Apoio,
designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
Nº Processo: 201800047000833 - 2018/032/2018 que tem por objeto Tem como objeto a
aquisição e instalação de divisórias acústica modular piso-forro, destinado a sede
administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme especificações e projeto
contidos em anexo. O regime aplicável à contratação é o de execução indireta na
modalidade empreitada por preço global.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com espessura mínima de 85mm, em madeira
aglomerada prensada espessura mínima 15 mm, com revestimento melamínico BP liso, com
lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m)
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

08/06/2018 07:16:11:970 C DIAS

R$ 38.000,00

LIDER COMERCIO E SERVICOS EIRELI
01/06/2018 11:06:13:270 FERRAGENS
EPP

R$ 50.000,00

23/05/2018 14:56:51:550 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP

R$ 28.100,00

23/05/2018 14:42:57:906 CASCATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

R$ 34.987,58

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com espessura mínima de 85mm, em madeira
aglomerada prensada espessura mínima 15 mm, com revestimento melamínico BP liso, com
lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m)
Data-Hora
08/06/2018 09:59:54:791 C DIAS

15/06/2018

Fornecedor

Lance
R$ 25.998,26
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08/06/2018 09:59:45:624 CASCATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

R$ 25.998,29

08/06/2018 09:48:22:737 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP

R$ 26.000,00

LIDER COMERCIO E SERVICOS EIRELI
08/06/2018 09:33:44:716 FERRAGENS
EPP

R$ 37.900,00

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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 08/06/2018, às 10:01:54 horas, no lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com
espessura mínima de 85mm, em madeira aglomerada prensada espessura mínima 15 mm,
com revestimento melamínico BP liso, com lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de
vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m) - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/06/2018, às 07:46:21 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 14/06/2018, às 07:46:21 horas, no lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com
espessura mínima de 85mm, em madeira aglomerada prensada espessura mínima 15 mm,
com revestimento melamínico BP liso, com lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de
vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m) - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
A proposta e habilitação apresentada pela empresa atende aos requisitos do Edital e
anexos. No dia 14/06/2018, às 10:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/06/2018, às 10:20:56 horas, no lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com
espessura mínima de 85mm, em madeira aglomerada prensada espessura mínima 15 mm,
com revestimento melamínico BP liso, com lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de
vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m) - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico
o objeto do presente pregão à empresa C Dias Eireli, no valor total de R$ 25.998,26 (vinte e
cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).
No dia 14/06/2018, às 10:20:56 horas, no lote (1) - Painel cego do piso a 900 mm, com
15/06/2018
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espessura mínima de 85mm, em madeira aglomerada prensada espessura mínima 15 mm,
com revestimento melamínico BP liso, com lã de rocha ou lã de Pet não resinado e painel de
vidro laminado único até ao teto.
Porta com folha única do piso ao teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça
espessura mínima 38mm revestida com laminado melamínico BP liso. (Altura 2,75m) - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C DIAS com
o valor R$ 25.998,26.
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.
POLYANE VIEIRA MEIRELES
Pregoeiro da disputa
KENNEDY DE SOUSA TRINDADE
Autoridade Competente
DIEGO GARCIA MARANHAO
Membro Equipe Apoio
LIDIA LABORAO MEIRELLES
Membro Equipe Apoio
NILSON ELIAS DE CARVALHO JUNIOR
Membro Equipe Apoio
MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
01.672.499/0001-46 C DIAS
29.065.766/0001-36 CASCATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
01.649.554/0001-87 FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP
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