
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: 2017/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 14.527.940-2)

 

     Às 09:30:31 horas do dia 13/07/2017 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:

14.527.940-2 - 2017/06.2017 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para a realização de cursos de formação e de capacitação profissional aos servidores da

SEJU e de secretarias signatárias do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos

(SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a realização de cursos de formação e

de capacitação profissional aos servidores da SEJU e de secretarias signatárias do Plano

Estadual de Educação em Direitos Humanos (SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância

da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor.

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/07/2017 17:17:43:002 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME  R$ 175.864,00

12/07/2017 16:27:48:237 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO
APRENDIZAGEM E MU  R$ 175.864,00

09/07/2017 22:02:54:381 OTIMIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA. - ME  R$ 175.864,00

10/07/2017 22:03:17:708 A&C - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL LTD  R$ 175.000,00

12/07/2017 16:34:00:126 OTTMANN & COLLEONE LTDA ME  R$ 175.864,00

12/07/2017 10:47:26:698 CENTRO EDUCACIONAL DPAULA - EIRELI ME  R$ 175.864,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a realização de cursos de formação e

de capacitação profissional aos servidores da SEJU e de secretarias signatárias do Plano

Estadual de Educação em Direitos Humanos (SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância

da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor.

 

    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 13/07/2017, às 09:46:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a realização de cursos de formação e de capacitação profissional aos servidores da

SEJU e de secretarias signatárias do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos

(SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/07/2017,

13/07/2017 08:43:42:712 INSTITUTO DIVERSIDADE GENERO E EDUCACAO -
IDGE  R$ 175.864,00

13/07/2017 08:38:24:314 JURISEG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 175.864,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2017 09:45:13:240 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO
APRENDIZAGEM E MU  R$ 159.900,00

13/07/2017 09:45:08:205 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME  R$ 159.999,99

13/07/2017 09:44:52:784 JURISEG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 160.000,00

13/07/2017 09:45:00:813 CENTRO EDUCACIONAL DPAULA - EIRELI ME  R$ 163.000,00

13/07/2017 09:45:13:274 OTIMIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA. - ME  R$ 163.590,00

13/07/2017 09:44:55:507 INSTITUTO DIVERSIDADE GENERO E EDUCACAO -
IDGE  R$ 163.800,00

13/07/2017 09:44:23:653 A&C - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL LTD  R$ 164.000,00

13/07/2017 09:36:32:938 OTTMANN & COLLEONE LTDA ME  R$ 173.500,00
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às 16:03:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2017, às 16:03:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a realização de cursos de formação e de capacitação profissional aos servidores da

SEJU e de secretarias signatárias do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos

(SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor. -  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 20/07/2017, às 08:46:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2017, às 08:46:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a realização de cursos de formação e de capacitação profissional aos servidores da

SEJU e de secretarias signatárias do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos

(SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital e não houve manifestação de interposição de recurso dentro do prazo

editalício, o objeto foi adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 20/07/2017, às 08:46:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a realização de cursos de formação e de capacitação profissional aos servidores da

SEJU e de secretarias signatárias do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos

(SEED, SESP e SETI), pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor global anual, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital, ou seja, o valor da proposta não poderá ser

superior a esse valor. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MU

com o valor R$ 159.900,00.
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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

 

VANESSA JULIAO ARCIE

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.931.284/0001-81 A&C - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTD

05.200.681/0001-55 CENTRO EDUCACIONAL DPAULA - EIRELI ME

14.382.662/0001-88 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MU

21.322.290/0001-60 INSTITUTO DIVERSIDADE GENERO E EDUCACAO - IDGE

04.612.943/0001-26 JURISEG PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

15.825.494/0001-10 OTIMIZA CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA. - ME

09.310.026/0001-00 OTTMANN & COLLEONE LTDA ME

05.823.127/0001-24 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME
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