
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 11.301.100-9)

 

     Às 10:01:27 horas do dia 04/12/2012 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

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

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

11.301.100-9 - 2012/47 que tem por objeto Contratação de Empresa(s) especializada(s)

para o fornecimento de 70 mangueiras de incêndio com reforço têxtil confeccionado 100%

em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo

interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em lance de 15,00 m, tipo

2 conforme NBR 11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e pressão de ruptura

mínima de 55Kgf/cm2, empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, conforme NBR

14.349, tipo 40-B (para diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de conformidade ABNT

n° 40.001/07 (1.1/2).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de 70

mangueiras de incêndio com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta

tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha

sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR

11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2,

empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para

diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2)

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/12/2012 09:10:44:742 L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO
LTDA -  R$ 16.240,00

03/12/2012 15:27:21:215 MANUFLEX - COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS
LTDA  R$ 16.258,67

03/12/2012 16:21:53:611 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP  R$ 16.258,00

03/12/2012 23:15:06:966 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA E.P.P  R$ 16.258,67

03/12/2012 17:28:41:431 ADEPAL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP  R$ 16.258,67

04/12/2012 06:26:03:708 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 16.258,67



seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de 70

mangueiras de incêndio com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta

tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo interno de borracha

sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR

11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2,

empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para

diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2)

 

    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 04/12/2012, às 10:35:17 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa(s)

especializada(s) para o fornecimento de 70 mangueiras de incêndio com reforço têxtil

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na

cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em

lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR 11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e

pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2, empatada com uniões tipo engate rápido, em

latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de

conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/12/2012, às 15:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2012, às 15:36:56 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa(s)

especializada(s) para o fornecimento de 70 mangueiras de incêndio com reforço têxtil

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na

cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em

lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR 11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e

Data-Hora Fornecedor Lance

04/12/2012 10:31:34:580 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA E.P.P  R$ 14.060,00

04/12/2012 10:31:32:184 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 14.070,99

04/12/2012 10:27:26:129 MANUFLEX - COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS
LTDA  R$ 14.400,89

04/12/2012 10:21:01:343 L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO
LTDA -  R$ 15.190,00

04/12/2012 10:13:40:269 ADEPAL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP  R$ 16.239,99

03/12/2012 16:21:53:611 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP  R$ 16.258,00



pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2, empatada com uniões tipo engate rápido, em

latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de

conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2) -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 19/12/2012, às 08:32:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/12/2012, às 08:32:56 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa(s)

especializada(s) para o fornecimento de 70 mangueiras de incêndio com reforço têxtil

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na

cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em

lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR 11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e

pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2, empatada com uniões tipo engate rápido, em

latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de

conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 19/12/2012, às 08:32:56 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa(s)

especializada(s) para o fornecimento de 70 mangueiras de incêndio com reforço têxtil

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na

cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta, diâmetro 40 mm (1.1/2) em

lance de 15,00 m, tipo 2 conforme NBR 11.861, com pressão de trabalho de 14 Kgf/cm2 e

pressão de ruptura mínima de 55Kgf/cm2, empatada com uniões tipo engate rápido, em

latão, conforme NBR 14.349, tipo 40-B (para diâmetro de 40 mm). Certificado da marca  de

conformidade ABNT n° 40.001/07 (1.1/2) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

E.P.P com o valor R$ 14.060,00.

 

    No dia 10/01/2013, às 11:17:48 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA

TEREZA UILLE GOMES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

STEPHANE GERLACH

Pregoeiro da disputa

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES

Autoridade Competente

 

DOUGLAS EMMANUEL SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio



 

Proponentes:

ADEPAL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP

EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA E.P.P

FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP

L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -

MANUFLEX - COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA

TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA


