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Licitação 051556 Sistema Eletrônico de Administração de Compras Imprimir

(SGG) Secretaria Geral da Governadoria
 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2021
 
As 09:30 horas do dia 08 de dezembro de 2.021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria 115/2021 SGG - 30/08/2021, para, em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 006/2021, referente ao Processo 202118037003566. Objeto: , Em conformidade com as
diposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório
chegou-se ao seguinte resultado:
 

RESULTADO FINAL DA SESSÃO
Lote nº: 001

Lote: LOTE ÚNICO

Valor Estimado: 162.471,36
Situação: FRACASSADO

 

 
(Lote n.º1)  LOTE ÚNICO

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os proponentes convocados
para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF Enquadramento Razão Social/Nome
Itens do

Lote
 

Itens com
Proposta

 

Data da(s)
Proposta(s)  Valor

17.338.275/0001-
32 ME LS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 3 3 07/12/2021

15:47:43  299.760,00

Lances

Valor CNPJ/CPF Data do Lance
299.760,00 17.338.275/0001-32 07/12/2021 15:47:43

* Lance em negrito é o menor lance.

Documentação

Data Envio Tipo Documento
07/12/2021
15:47:56 Habilitação DOC COROA.pdf

07/12/2021
15:48:16 Habilitação DECLARAÇÃO.pdf

Ordem de Classificação

Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor
1º 17.338.275/0001-32 LS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 299.760,00

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

Coroa de flores para homenagens póstumas. 240 Unidade
(s) R$ 1.100,00 LA VIOLETEIRA R$ 264.000,00

ORQUÍDEA FALEANÓPOLIS 48 Unidade
(s) R$ 420,00 LA VIOLETEIRA R$ 20.160,00

BUQUE DE FLORES NATURAIS - Com rosas,
trigo, flor do campo

24 Unidade
(s) R$ 650,00 LA VIOLETEIRA R$ 15.600,00

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto Quantidade Período
Contratação Valor Unitário Marca Valor Total

Eventos

08/12/2021 10:10:00 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

 
Troca de Mensagens

Pregoeiro 08/12/2021 09:31:04
 

Bom dia, Senhores licitantes.Estou iniciando os procedimentos relativos a este
Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 08/12/2021 09:31:28
 

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021, tipo menor
preço por lote (único), visando o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para o fornecimento de coroas de flores e arranjos florais para suprir as
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demandas da Superintendência de Cerimonial e Relações Públicas da Secretaria
Geral da Governadoria,

Pregoeiro 08/12/2021 09:31:46
 

Informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade com
a Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 Decreto Estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, Decreto Estadual nº
9.666 de 21 de maio de 2020, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se,
subsidiariamente o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007 e demais normas vigentes à matéria.

Pregoeiro 08/12/2021 09:32:11
 

a)Informo que sempre comunico pelo CHAT, a data e o horário das de reabertura da
sessão.

Pregoeiro 08/12/2021 09:32:23
 

b)Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então,
sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar
proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com
seriedade e atenção.

Pregoeiro 08/12/2021 09:32:41
 

c)Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho/julgamento, pois
conforme determina a as condições presentes no Edital, o licitante que deixar de
responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.

Pregoeiro 08/12/2021 09:33:42
 

d)Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste
Pregão, especialmente quanto ao envio da proposta ajustada ao lance final e da
documentação de habilitação (somente complementar, conforme Art. 26, § 9º do
Decreto n°9666/2020 e solicitada pela pregoeira), sendo que essas devem ser
inseridas no sistema COMPRASNET.GO

Pregoeiro 08/12/2021 09:34:06
 

e)Caso haja problemas na inserção do arquivo, por falha no sistema e DESDE QUE
DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, a documentação poderá ser enviada para
(gcg.sgg@goias.gov.br), comunicando o fato a Pregoeira neste chat.

Pregoeiro 08/12/2021 09:34:33
 

f)O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá
ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.

Pregoeiro 08/12/2021 09:34:50
 

g)O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR
PREÇO POR LOTE. e nos termos do edital nenhum item inserido no lote será
adjudicado acima do valor estimado no Termo de Referência (Anexo I).

Pregoeiro 08/12/2021 09:35:12
 

h)Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. No momento, abster-me-ei de averiguar a “aceitabilidade
preliminar” das propostas cadastradas no tocante ao preço, porquanto ele está
sujeito a alterações na fase de lances, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta
inexequibilidade.

Pregoeiro 08/12/2021 09:58:13
 

Em instantes, no horário estipulado no Edital, iniciaremos a fase de lances.

Pregoeiro 08/12/2021 10:01:37
 

Srs. Licitantes, de acordo com o item 2.3 do edital, terá início com etapa de envio de
lances que durará 10 (dez) minutos com seu encerramento por prorrogações
automáticas do tipo 2+2.

Pregoeiro 08/12/2021 10:01:58
 

Lembrando que o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta
que cobrir a melhor oferta deverá ser igual a R$ 1,00 (um real).

Pregoeiro 08/12/2021 10:02:14
 

Lembrando que o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta
que cobrir a melhor oferta deverá ser igual a R$ 1,00 (um real).

Pregoeiro 08/12/2021 10:03:33
 

ALERTO, os valores ofertados, deverão estar em consonância aos valores estimados
no Termo de Referência.

Mensagem Automática 08/12/2021 10:05:00
 

Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o Fechamento
com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 001.

Mensagem Automática 08/12/2021 10:10:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 poderá ter Fechamento com
Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por
mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será
automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos
2 minutos antes de encerrar a fase de lance do lote!

Pregoeiro 08/12/2021 10:16:34
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance
299.760,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 162.471,36!

17.338.275/0001-32 08/12/2021 10:17:44
 

Bom dia pregoeiro, conseguimos ofertar o menor valor de R$ 168.200,00

Pregoeiro 08/12/2021 10:33:10
 

Bom dia, A sessão ficará suspensa para analise da documentação e negociação do
valor ofertado. Retornaremos dia 08/12/2021, quarta-feira as 15hs.

17.338.275/0001-32 08/12/2021 14:44:17
 

Boa tarde, Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Obrigado.

Pregoeiro 08/12/2021 14:48:50
 

Boa tarde, pode esclarecer o motivo?

17.338.275/0001-32 08/12/2021 14:50:04
 

Boa tarde, infelizmente não conseguimos atender abrangência de todo o Estado nas
entregas.

Pregoeiro 08/12/2021 14:51:43
 

Agradeço a manifestação.

Pregoeiro 08/12/2021 15:05:14
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro fracassado o lote 001 Assim,
durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da
intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através do
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botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo que a falta da manisfestação
importará na decadência do direito de recurso!

Pregoeiro 08/12/2021 15:17:10
 

(Mensagem Automática) O Lote001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

 
Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.° 10.520/2002 e Lei Federal n.° 8.666/1993 e
do Decreto Estadual nº. 9.666/2020. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e
equipe de apoio.
 
_____________________________________
PREGOEIRO - Grazielle Paiva Teixeira

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Thays de Oliveira Martins

 
Voltar


