
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 13.660.012-5)

 

     Às 09:31:38 horas do dia 05/12/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

13.660.012-5 - 2016/18.2016 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos  SEJU, distribuídas pelo estado do Paraná.

 

TIPO: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, RESPEITADOS OS VALORES UNITÁRIOS

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Ponta Grossa.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2016 08:25:09:097 ADELVO BASQUERA  R$ 20.000,00

01/12/2016 22:36:59:846 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 20.955,00

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 20.955,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/12/2016 22:36:59:846 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 5.522,87

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 5.500,00
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Lote (3) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Cascavel

Lote (4) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Foz do Iguaçu.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Pato Branco

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Laranjeiras do Sul.

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Maringá.

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Campo Mourão

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.947,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 6.510,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 3.058,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 477,16
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Lote (9) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Paranavaí

Lote (10) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Umuarama.

Lote (11) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Londrina

Lote (12) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Santo Antônio da Platina

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Toledo

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.426,81

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.161,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2016 17:49:55:830 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 3.522,12

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2016 08:25:09:097 ADELVO BASQUERA  R$ 20.000,00
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Lote (2) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Ponta Grossa.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Cascavel

Lote (4) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Foz do Iguaçu.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Pato Branco

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Laranjeiras do Sul.

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

01/12/2016 22:36:59:846 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 20.955,00

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 20.955,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 5.500,00

01/12/2016 22:36:59:846 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 5.522,87

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2016 08:58:45:132 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.947,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 6.510,00
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Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Maringá.

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Campo Mourão

Lote (9) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Paranavaí

Lote (10) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Umuarama.

Lote (11) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Londrina

Lote (12) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Santo Antônio da Platina

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (13) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de recarga de

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 3.058,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 477,16

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.426,81

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:48:22:200 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 1.161,66

Data-Hora Fornecedor Lance

24/11/2016 17:49:55:830 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP  R$ 3.522,12

09/12/2016 Página 5 de 14



extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as

Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos �

SEJU, de Toledo

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 05/12/2016, às 09:42:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 17:48:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 17:48:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:21:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:21:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote

foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:21:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Curitiba e Região Metropolitana. -  pelo
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ADELVO

BASQUERA com o valor R$ 20.000,00.

 

    No dia 05/12/2016, às 09:50:01 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Ponta Grossa. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:33:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:33:29 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Ponta Grossa. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:21:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:21:44 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Ponta Grossa. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não

houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:21:44 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Ponta Grossa. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA -

EPP com o valor R$ 5.500,00.

 

    No dia 05/12/2016, às 09:42:41 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Cascavel -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:41:01 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e
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aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Cascavel -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:22:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:22:00 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Cascavel -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:22:00 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Cascavel -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA - EPP com

o valor R$ 7.500,00.

 

    No dia 05/12/2016, às 09:50:51 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Foz do Iguaçu. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:41:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:41:48 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Foz do Iguaçu. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:22:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:22:50 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Foz do Iguaçu. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não
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houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:22:50 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Foz do Iguaçu. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA -

EPP com o valor R$ 1.947,00.

 

    No lote (5) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de

recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos

para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos � SEJU, de Pato Branco - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 05/12/2016, às 10:08:22 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Laranjeiras do Sul. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:42:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:42:19 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Laranjeiras do Sul. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:23:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:23:39 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Laranjeiras do Sul. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não

houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:23:39 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Laranjeiras do Sul. -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA -

EPP com o valor R$ 6.510,00.

 

    No dia 05/12/2016, às 10:07:54 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Maringá. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:42:56 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Maringá. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:24:51 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Maringá. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:24:51 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Maringá. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA - EPP com o

valor R$ 3.058,00.

 

    No dia 05/12/2016, às 10:08:06 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Campo Mourão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:43:10 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:43:10 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e
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aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Campo Mourão -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:25:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:25:40 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Campo Mourão -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não

houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:25:40 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Campo Mourão -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA -

EPP com o valor R$ 477,16.

 

    No dia 05/12/2016, às 10:08:27 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Paranavaí -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:43:25 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Paranavaí -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o

fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado

vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:25:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:25:57 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Paranavaí -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.
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    No dia 09/12/2016, às 08:25:57 horas, no lote (9) - Contratação de empresa especializada

para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e

aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Paranavaí -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI & CIA LTDA - EPP com

o valor R$ 1.426,81.

 

    No dia 05/12/2016, às 09:44:16 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Umuarama. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:44:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:43:59 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Umuarama. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:26:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:26:12 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Umuarama. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote

foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:26:12 horas, no lote (10) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Umuarama. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI

& CIA LTDA - EPP com o valor R$ 1.161,66.

 

    No dia 05/12/2016, às 09:58:28 horas, no lote (11) - Contratação de empresa
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especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Londrina -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 14:45:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 14:45:36 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Londrina -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor apresentou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 09/12/2016, às 08:27:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 08:27:09 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Londrina -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote

foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 08:27:09 horas, no lote (11) - Contratação de empresa

especializada para a execução de serviço de recarga de extintores, realização de testes

hidrostáticos e aquisição de extintores novos para as Unidades Administrativas da

Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos � SEJU, de Londrina -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARNICELLI

& CIA LTDA - EPP com o valor R$ 3.522,12.

 

    No lote (12) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de

recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos

para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos � SEJU, de Santo Antônio da Platina - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (13) - Contratação de empresa especializada para a execução de serviço de

recarga de extintores, realização de testes hidrostáticos e aquisição de extintores novos

para as Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos � SEJU, de Toledo - não foram encontradas propostas.
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    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.

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

 

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

 

HELENA DO ROCIO KUCHNIR

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
76.554.179/0001-90 ADELVO BASQUERA

15.307.203/0001-00 CARNICELLI & CIA LTDA - EPP

19.320.823/0001-22 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTI
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