ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE GOIAS - (GO)
Licitação: (Ano: 2014/ GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS / Nº Processo: 201400047000524)
Às 09:15:43 horas do dia 05/05/2014 no endereço PRACA LUDOVICO TEIXEIRA (PR.
CIVICA) NR 332, bairro SETOR CENTRAL, 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: 201400047000524 - 2014/09/2014 que tem por objeto Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento mensal de água mineral sem gás em garrafões de 20 litros, com
lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em comodato, e água mineral acondicionada
em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para atender às necessidades do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, durante um período de 12 (doze) meses, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral sem gás em garrafões de 20 litros, com
lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em comodato, e água mineral acondicionada
em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para atender às necessidades do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, durante um período de 12 (doze) meses.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

02/05/2014 14:43:34:647 NATIVA AGUA MINERAL

R$ 91.900,00

05/05/2014 08:59:57:365 ISENILDA MARIA CHAVES UTO

R$ 100.000,00

02/05/2014 15:31:15:638 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

R$ 1.000.000,00

17/04/2014 10:00:11:056 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME

R$ 91.900,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral sem gás em garrafões de 20 litros, com
lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em comodato, e água mineral acondicionada
em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para atender às necessidades do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, durante um período de 12 (doze) meses.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

05/05/2014 09:40:51:633 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME

R$ 86.940,00

05/05/2014 09:40:42:273 NATIVA AGUA MINERAL

R$ 86.950,00

02/05/2014 15:31:15:638 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

R$ 1.000.000,00

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 05/05/2014, às 09:42:06 horas, no lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral
sem gás em garrafões de 20 litros, com lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em
comodato, e água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para
atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, durante um período de
12 (doze) meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/05/2014, às
10:14:24 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/05/2014, às 10:14:24 horas, no lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral
sem gás em garrafões de 20 litros, com lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em
comodato, e água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para
atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, durante um período de
12 (doze) meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Realizada negociação com a empresa. No dia 07/05/2014, às
11:18:44 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 07/05/2014, às 11:18:43 horas, no lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral
sem gás em garrafões de 20 litros, com lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em
comodato, e água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para
atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, durante um período de
12 (doze) meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Adjudico o objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2014 à empresa Fonseca
Martins Comércio de Gás Ltda-ME.
No dia 07/05/2014, às 11:18:43 horas, no lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral
sem gás em garrafões de 20 litros, com lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em
comodato, e água mineral acondicionada em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para
atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, durante um período de
12 (doze) meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação
à empresa FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME com o valor R$
86.038,80.
No dia 05/05/2014, às 08:59:57 horas, o Pregoeiro da licitação - POLYANE VIEIRA

MEIRELES - desclassificou a proposta do fornecedor - ISENILDA MARIA CHAVES UTO, no
lote (1) - Fornecimento mensal de água mineral sem gás em garrafões de 20 litros, com
lacre inviolável, mediante troca do vasilhame em comodato, e água mineral acondicionada
em garrafas de 500 ml (com e sem gás) para atender às necessidades do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, durante um período de 12 (doze) meses. O motivo da
desclassificação foi: Não atendeu ao especificado no item 7.9 do Edital.
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
EDSON JOSE FERRARI
Autoridade Competente
LUIZ PAULO BARBOSA DA CONCEICAO
Membro Equipe Apoio
MARCELO AUGUSTO PEDREIRA XAVIER
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME
09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO
05.821.117/0002-30 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
37.041.068/0001-29 NATIVA AGUA MINERAL

