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Licitação 052904 Sistema Eletrônico de Administração de Compras Imprimir

(SGG) Secretaria Geral da Governadoria
 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 002/2022
 
As 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2.022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe
de Apoio, designados pela Portaria - , para, em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 002/2022, referente ao Processo 202118037004538. 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
Item nº: 1

Produto/Serviço: (50216) COMPUTADOR - TIPO TABLET

Descrição Complementar:

A entrega dos produtos será realizada na Seção de Almoxarifado da Secretaria-Geral
da Governadoria do Estado de Goiás em dia útil, de expediente normal, entre 8 e 11
horas ou entre 14 e 17 horas, no seguinte endereço: na Gerência de Apoio
Administrativo da Secretaria - Geral da Governadoria, localizada no 4º Andar, Ala
Oeste, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Rua 82 (oitenta e dois), nº 400, Setor
Central, Goiânia – Goiás;

Quantidade: 6 Unidade (s)
Local de Entrega: Palácio Pedro LudovicoTeixeira
Tipo de Benefício: Disputa para ME/EPP

Valor Estimado: 5.347,79
Situação: ADJUDICADO

Aceito para: PH DAMAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
Marca: SAMSUNG

Valor Unitário: R$ 5.347,78 Valor Total: R$ 32.086,68

 
(Item n.º1)  COMPUTADOR - tipo tablet

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   Data da(s)
Proposta(s) Marca Valor

26.079.645/0001-
55 ME

PH DAMAS COMÉRCIO
E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI

16/02/2022
12:05:39 SAMSUNG 5.347,79

Lances
Valor CNPJ/CPF Data do Lance

5.347,78 26.079.645/0001-55 17/02/2022 10:05:29

* Lance em negrito é o menor lance.
Documentação

Data Envio Tipo Documento
16/02/2022
12:05:58 Proposta PROP GOV.pdf

16/02/2022
12:07:36 Habilitação DECLARAÇÕES GOV.pdf

16/02/2022
12:07:52 Habilitação CADFOR.pdf

16/02/2022
12:07:59 Habilitação SIMPLES NACIONAL.pdf

16/02/2022
12:08:09 Habilitação CADIN GO.pdf
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17/02/2022
10:11:52

Proposta PROPOSTA REAJUSTADA.pdf

17/02/2022
11:13:43 Complementar CNH PEDRO 2020.pdf

17/02/2022
11:20:30 Complementar 2 ALTERAÇAO CONTRATO SOCIAL.pdf

Ordem de Classificação
Ordem CNPJ/CPF Razão Social Valor

1º 26.079.645/0001-55 PH DAMAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI 5.347,78

Eventos
17/02/2022 09:40:00 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

 
Troca de Mensagens

Pregoeiro 17/02/2022 09:00:12
 

Bom dia, Senhores licitantes.

Pregoeiro 17/02/2022 09:01:39
 

Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 17/02/2022 09:02:10
 

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022,
tipo menor preço por item, visando a aquisição de dispositivos
eletrônicos portáteis - Tablets, que atenderão às necessidades da
Secretaria-Geral da Governadoria, conforme condições e demais
especificações contidas no Edital e seus Anexos.

Pregoeiro 17/02/2022 09:03:24
 

Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns
AVISOS a seguir:

Pregoeiro 17/02/2022 09:03:59
 

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 17/02/2022 09:04:28
 

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

Pregoeiro 17/02/2022 09:04:59
 

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 17/02/2022 09:05:27
 

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 17/02/2022 09:05:42
 

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 17/02/2022 09:06:04
 

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

Pregoeiro 17/02/2022 09:06:35
 

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

Pregoeiro 17/02/2022 09:06:47
 

g) 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.
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Pregoeiro 17/02/2022 09:31:10
 

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

Pregoeiro 17/02/2022 09:31:41
 

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 17/02/2022 09:31:59
 

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 reais).

Pregoeiro 17/02/2022 09:32:23
 

Lembro também que, na forma do item 11.2 do Edital, a licitante
somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema, e também lances cujos valores forem
superiores ao último lance do concorrente que tenha sido anteriormente
registrado no sistema – LANCE INTERMEDIÁRIO.

Mensagem Automática 17/02/2022 09:35:00
 

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

Pregoeiro 17/02/2022 09:37:21
 

Senhores, importante ressaltar: não esperem para oferecer seus
melhores lances dentro do encerramento 2+2.

Mensagem Automática 17/02/2022 09:40:00
 

Caros Licitantes, informamos que para o Item 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 item!

Pregoeiro 17/02/2022 09:42:53
 

Em obediência a legislação vigente, e também ao instrumento
convocatório convido o representante da empresa que apresentou o
melhor preço, para que seja obtida uma melhor proposta.

26.079.645/0001-55 17/02/2022 09:43:32
 

JA ESTAMOS NO LIMITE DO NOSSO PREÇO !!

Pregoeiro 17/02/2022 09:44:12
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou
o lance 5.347,79 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor
de 4.813,01!

26.079.645/0001-55 17/02/2022 09:44:49
 

JA ESTAMOS NO LIMITE DO NOSSO PREÇO !!

Pregoeiro 17/02/2022 09:52:38
 

Agradeço a manifestação

26.079.645/0001-55 17/02/2022 10:05:30
 

Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (001)!

Pregoeiro 17/02/2022 10:07:42
 

(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o
Item/Lote 001 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o
arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de
17/02/2022 13:00

Pregoeiro 17/02/2022 10:08:07
 

Aguardaremos o envio da proposta da empresa convocada. Conforme
item 13.2 O prazo para envio da proposta formatada/realinhada será, no
mínimo, de 2 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema.

Pregoeiro 17/02/2022 10:50:02
 

Suspenderei neste momento a sessão para análise dos documentos
encaminhados.Após a documentação será remetida ao setor
competente para análise técnica.

Pregoeiro 17/02/2022 10:50:15
 

Declaro a sessão suspensa, desde já, comunico que o RETORNO DA
SESSÃO acontecerá dará de 18/02 às 14horas. Ressalto que na
ocasião, este certame poderá ser JULGADO, sendo aberto o prazo para
manifestação da intensão de recurso conforme preconizado pelo Edital.

Pregoeiro 18/02/2022 14:00:40
 

Boa tarde senhores licitantes.

Pregoeiro 18/02/2022 14:01:02
 

Comunico que a sessão está reaberta.

Pregoeiro 18/02/2022 14:01:27
 

Esta reaberta a sessão para julgar a habilitação e proposta.

Pregoeiro 18/02/2022 14:02:13
 

Tendo em vista que o licitante detentor da melhor oferta entregou toda
documentação de habilitação necessária dentro dos prazos previstos no
Edital de Licitação, esta pregoeira encaminhou os autos para as análises
das especificações contidas no termo de referência para a área
demandante.

Pregoeiro 18/02/2022 14:02:51
 

Conforme Parecer Técnico n° 001/2022, a (Gerência de Tecnologia da
Informação aprova as especificações técnicas apresentadas), informa
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ainda que o parecer encontra-se disponibilizado na aba de editais.
Pregoeiro 18/02/2022 14:03:09

 
Desta forma, iniciaremos a fase de julgamento do PE 002/2022.

Pregoeiro 18/02/2022 14:03:47
 

Declarando o vencedor, o Licitante poderá manifestar, motivadamente,
no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de interpor recurso contra a
decisão do(a) Pregoeiro(a), sendo OBRIGATÓRIO explicar sucintamente
suas razões, com o registro em campo próprio definido no sistema
eletrônico conforme item 15.1 do edital.

Pregoeiro 18/02/2022 14:05:07
 

(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do
fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001!

Pregoeiro 18/02/2022 14:05:28
 

(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do item
001 o proponente do lance R$ 5.347,78! 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 botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo
que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de
recurso!

Pregoeiro 18/02/2022 14:17:20
 

(Mensagem Automática) O Item001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro 18/02/2022 16:35:03
 

Declaro encerado esse certame.

 
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.
 
_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Grazielle Paiva Teixeira

_____________________________________
EQUIPE DE APOIO - Thays de Oliveira Martins

 
Voltar


