Licitação [nº 887398] e Lote [nº 1]
Responsável
CAREN FRANCINE RODRIGUES
Pregoeiro
JANAINA SOLER CAVALCANTI
Apoio
RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

ME*

Desclassificado

R$ 66.000,00

17/08/2021 19:25:56:652

2 ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIRELI

ME*

Desclassificado

R$ 87.600,00

09/08/2021 15:24:35:150

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Participante

Mensagem

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

Começou a disputa do lote.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

A melhor proposta foi de R$66.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:00:20:961

SISTEMA

O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:01:22:203

PREGOEIRO

Bom dia senhores, daremos inicio a disputa, boa sorte à todos!

18/08/2021 09:03:03:880

PREGOEIRO

Informo que a disputa será simultânea dos dois lotes.

18/08/2021 09:03:36:554

PREGOEIRO

Ofertem seus melhores lances.

18/08/2021 09:05:16:119

PREGOEIRO

Informo que o edital tem que ser atendido na integra.

18/08/2021 09:13:28:781

PREGOEIRO

Ofertem seus melhores preços

18/08/2021 09:17:16:164

PREGOEIRO

em breve partiremos para o randômico que pode se encerrar a qualquer momento, ofertem seus melhores
preços.

18/08/2021 09:25:06:108

PREGOEIRO

aguardamos melhores ofertas.

18/08/2021 09:27:41:770

PREGOEIRO

Partiremos para o tempo randômico que pode se encerrar a qualquer momento.

18/08/2021 09:27:54:984

SISTEMA

Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

18/08/2021 09:28:24:984

SISTEMA

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$66.000,00.

18/08/2021 09:28:47:347

PREGOEIRO

O tempo randômico já começou, ofertem seus melhores lances.

18/08/2021 09:40:33:984

SISTEMA

Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

18/08/2021 09:40:33:984

SISTEMA

Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 12 minutos e 39
segundos.

18/08/2021 09:40:33:984

SISTEMA

A menor proposta foi dada por NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI no valor de R$66.000,00.

18/08/2021 09:40:33:984

SISTEMA

A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

18/08/2021 09:40:56:515

PREGOEIRO

A empresa detentora do melhor lance deverá enviar IMEDIATAMENTE a documentação solicitada em
edital para o e-mail janainacavalcanti@saaesorocaba.sp.gov.br

18/08/2021 09:41:16:302

PREGOEIRO

Obrigada pela participação, tenham um bom dia!

18/08/2021 09:41:18:942

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 26 de 26 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance
1

17/08/2021 19:25:56:652

!
---

Lance

Nome do fornecedor
R$ 66.000,00 NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros
Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

30/08/2021 09:40:11:252 - Fracassado

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

18/08/2021-08:32:49

Fornecedor

ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIRELI

Observação

Por ter se identificado, contrariando o item 7.14.1.3 do edital, que diz: "A licitante, ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá
identificar-se, sob pena de desclassificação".

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

30/08/2021-09:40:11

Fornecedor

NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

Observação

Por ter ofertado objeto com características inferiores ao solicitado em edital, contrariando o item 8.12 do mesmo.

Licitação [nº 887398] e Lote [nº 2]
Responsável
CAREN FRANCINE RODRIGUES
Pregoeiro
JANAINA SOLER CAVALCANTI
Apoio
RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

ME*

Desclassificado

R$ 22.000,00

17/08/2021 19:25:56:652

2 ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIRELI

ME*

Desclassificado

R$ 29.200,00

09/08/2021 15:24:35:150

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Participante

Mensagem

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

Começou a disputa do lote.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

A melhor proposta foi de R$22.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:00:23:207

SISTEMA

O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 quando este não for o melhor da sala.

18/08/2021 09:01:22:203

PREGOEIRO

Bom dia senhores, daremos inicio a disputa, boa sorte à todos!

18/08/2021 09:03:03:880

PREGOEIRO

Informo que a disputa será simultânea dos dois lotes.

18/08/2021 09:03:36:554

PREGOEIRO

Ofertem seus melhores lances.

18/08/2021 09:05:16:119

PREGOEIRO

Informo que o edital tem que ser atendido na integra.

18/08/2021 09:13:28:781

PREGOEIRO

Ofertem seus melhores preços

18/08/2021 09:17:16:164

PREGOEIRO

em breve partiremos para o randômico que pode se encerrar a qualquer momento, ofertem seus melhores
preços.

18/08/2021 09:25:06:108

PREGOEIRO

aguardamos melhores ofertas.

18/08/2021 09:27:41:770

PREGOEIRO

Partiremos para o tempo randômico que pode se encerrar a qualquer momento.

18/08/2021 09:27:51:309

SISTEMA

Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

18/08/2021 09:28:21:309

SISTEMA

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$22.000,00.

18/08/2021 09:28:52:309

SISTEMA

Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

18/08/2021 09:28:52:309

SISTEMA

Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 01
segundos.

18/08/2021 09:28:52:309

SISTEMA

A menor proposta foi dada por NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI no valor de R$22.000,00.

18/08/2021 09:28:52:309

SISTEMA

A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

18/08/2021 09:30:29:482

PREGOEIRO

A empresa detentora do melhor lance deverá enviar IMEDIATAMENTE a documentação solicitada em
edital para o e-mail janainacavalcanti@saaesorocaba.sp.gov.br

18/08/2021 09:30:44:348

PREGOEIRO

Obrigada pela participação, tenham um bom dia.

18/08/2021 09:30:49:078

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 25 de 25 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance
1

17/08/2021 19:25:56:652

!
---

Lance

Nome do fornecedor
R$ 22.000,00 NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros
Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora

30/08/2021 09:40:21:678 - Fracassado

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

18/08/2021-08:33:09

Fornecedor

ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIRELI

Observação

Por ter se identificado, contrariando o item 7.14.1.3 do edital, que diz: "A licitante, ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá
identificar-se, sob pena de desclassificação".

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

30/08/2021-09:40:21

Fornecedor

NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI

Observação

Por ter ofertado objeto com características inferiores ao solicitado em edital, contrariando o item 8.12 do mesmo.

