
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Licitação [nº 735681] e Lote [nº 2]

Lista de fornecedores 

Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ME* Desclassificado R$ 500,00 25/09/2018 17:15:10:240

2 COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME ME* Desclassificado R$ 40.000,00 26/09/2018 10:54:50:902

3 GERBRA COMERCIO EIRELI - ME ME* Desclassificado R$ 95.000,00 25/09/2018 17:25:46:731

4 JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP EPP* Desclassificado R$ 95.040,00 25/09/2018 18:24:59:073

5 JMD DISTRIBUIDORA LTDA ME ME* Desclassificado R$ 200.000,00 25/09/2018 16:18:56:764

Lista de mensagens 

Data e hora do registro Participante Mensagem 

26/09/2018 10:38:24:233 SISTEMA Começou a disputa do lote.

26/09/2018 10:38:24:233 SISTEMA A melhor proposta foi de R$48.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

26/09/2018 10:38:24:233 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.

26/09/2018 10:38:24:233 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.

26/09/2018 10:38:24:233 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 20 
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

26/09/2018 10:38:24:233 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 3 segundo(s).

26/09/2018 10:38:24:233 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.

26/09/2018 10:38:24:233 SISTEMA valor mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de R$0,01.

26/09/2018 10:38:59:216 PREGOEIRO Vamos dar início aos lances do lote 02.

26/09/2018 10:40:01:624 PREGOEIRO Façam suas melhores ofertas. Informamos que as propostas apresentadas estão superiores ao valor 
estimado para está contratação.

26/09/2018 10:40:55:602 PREGOEIRO E o Senar não está autorizado a contratar com valores superiores. Assim, analisem seus preços e façam 
suas melhores ofertas.

26/09/2018 10:41:42:057 PREGOEIRO Informamos que logo daremos início ao tempo randômico. Quando iniciado o tempo aleatório, o pregão 
eletrônico pode ser encerrado a qualquer momento, dentro do período de 1 segundo a 30 minutos, não 
havendo prorrogação.

26/09/2018 10:45:58:503 PREGOEIRO Vamos dar início ao tempo randômico.

26/09/2018 10:46:01:793 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

26/09/2018 10:46:18:483 PREGOEIRO Façam suas melhores ofertas e não deixem para encaminhar seus melhores lances na última hora, pois, 
poderão ser surpreendidos pelo tempo randômico que varia de 1 segundo a 30 minutos.

26/09/2018 10:46:31:793 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$48.000,00.

26/09/2018 10:47:22:429 PREGOEIRO O valor estimado para está contratação é de R$ 23.779,00. Não podendo o Senar contratar com valor 
superior.

26/09/2018 10:47:45:446 PREGOEIRO Assim, analisem seus preços e façam suas melhores ofertas.

26/09/2018 10:51:01:769 PREGOEIRO Ressaltamos novamente que o Senar não pode contratar com valor superior ao orçado, correndo o risco 
do lote ser cancelado.

26/09/2018 10:55:43:793 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 12 
segundos.

26/09/2018 10:55:43:793 SISTEMA A menor proposta foi dada por COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME no valor de R$40.000,00.

26/09/2018 10:55:43:793 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

26/09/2018 11:00:35:369 PREGOEIRO A empresa arrematante ofereceu preço superior aquele orçado para esta contratação. Assim, se a 
empresa COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME tiver interesse em contratar pelo valor orçado de R$ 
23.779,00, deverá encaminhar até as 13:00hs

26/09/2018 11:00:57:240 PREGOEIRO proposta atualizada e documentos de habilitação conforme edital.

26/09/2018 11:01:34:294 PREGOEIRO Daremos sequencia a licitação, com a abertura do lote 3.

26/09/2018 11:01:44:719 PREGOEIRO obrigada.

26/09/2018 11:01:47:307 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

26/09/2018 14:51:41:625 COMERCIAL ROSA SANTOS 
LTDA - ME

Boa tarde! Não temos interesse em arrematar no valor de referencia do senar, pois o mesmo encontra-se 
muito abaixo do valor de mercado. Grato.

26/09/2018 15:01:09:289 PREGOEIRO A empresa COMERCIAL ROSA SANTOS foi desclassificada com fundamento na Cláusula 8.3,  c , do Edital 
de Licitação (preço da proposta superior ao estimado para a contratação).

26/09/2018 15:04:16:328 PREGOEIRO Na oportunidade, solicitamos para o 2º classificado, a empresa GERBRA COMERCIO EIRELI que 
manifeste até as 17:00 se tem interesse em cobrir o preço orçado pelo SENAR que é de R$ 23.779,00.

26/09/2018 15:04:44:175 PREGOEIRO Esclarecemos que o SENAR não tem autorização para contratar com VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO.

Responsável

ANTONIO DO CARMO NEVES 

Pregoeiro

POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS 

Apoio 

ANA RAQUEL DE ALMEIDA 

* 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
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Mostrando de 1 até 32 de 32 registros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem 

26/09/2018 15:05:23:547 PREGOEIRO Havendo interesse, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta de preços atualizada e os 
documentos de habilitação, conforme determina o Edital, Cláusula 9.1 e seguintes.

Lista de lances 

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 25/09/2018 17:25:46:731 --- R$ 95.000,00 GERBRA COMERCIO EIRELI - ME

2 25/09/2018 18:24:59:073 --- R$ 95.040,00 JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP

3 25/09/2018 19:10:05:103 --- R$ 48.000,00 COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME

4 26/09/2018 10:54:50:902 --- R$ 40.000,00 COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME

Histórico da análise das propostas e lances 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Fornecedor desclassificado 

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

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.

Data/Hora 26/09/2018 16:48:11:885   -  Fracassado 

Data/Hora 26/09/2018-09:23:49 

Fornecedor GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 

Observação Desclassificada nos termos do item 8.3, "c" do edital (preço manifestamente inexequível). 

Data/Hora 26/09/2018-09:24:12 

Fornecedor JMD DISTRIBUIDORA LTDA ME 

Observação Desclassificada nos termos do item 8.3, "h" do edital (ausência de indicação de marca). 

Data/Hora 26/09/2018-14:58:35 

Fornecedor COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME 

Observação Empresa desclassificada nos termos do item 8.3, "c", do Edital (valor superior ao estimado). 

Data/Hora 26/09/2018-16:34:27 

Fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI - ME 

Observação Empresa desclassificada nos termos do item 8.3, "c" do edital (proposta de valor superior ao estimado para a contratação). 

Data/Hora 26/09/2018-16:48:11 

Fornecedor JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP 

Observação Empresa desclassificada nos termos do item 3.9 e 4.7 do Edital, uma vez que tudo indica que a empresa JERBRA COMERCIAL LTDA (3ºcolocada) 

pertence ao mesmo grupo econômico da empresa GERBRA COMERCIO EIRELI (2º colocada) , já que possuem o mesmo número de telefone e o mesmo 

e-mail, sendo tal situação vedada pelo edital. 
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