
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: 2013/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 11.917.165-2)

 

     Às 10:01:55 horas do dia 27/11/2013 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:

11.917.165-2 - 2013/49 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e

projetores multimídioa LCD.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e

projetores multimídioa LCD.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/11/2013 09:45:52:773 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 90.000,00

27/11/2013 09:45:06:568 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 35.000,00

27/11/2013 09:44:59:792 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 33.000,00

27/11/2013 09:44:33:914 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA-ME  R$ 30.000,00

27/11/2013 09:46:00:009 KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PROD DE
INFORM L  R$ 100.000,00

27/11/2013 09:44:52:866 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA -
ME  R$ 30.000,00

27/11/2013 09:45:13:102 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 37.000,00

27/11/2013 09:45:46:483 ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA  R$ 77.000,00

27/11/2013 09:45:35:559 A. R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  R$ 45.000,00

27/11/2013 09:44:24:316 VIA NOVITA LTDA - ME  R$ 28.000,00

26/11/2013 16:54:46:903 MEGA LICITACAO LTDA - ME  R$ 26.784,00

27/11/2013 09:44:43:353 JORDAO PEREIRA - EIRELI - ME  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance



 

    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 27/11/2013, às 10:18:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/12/2013, às 12:01:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/12/2013, às 12:01:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou todas as documentações exigidas em Edital, analisados os documentos

habilitatórios a empresa foi HABILITADA. No dia 03/12/2013, às 17:03:45 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2013, às 17:03:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve manifestação de

intenção de recurso dentro do prazo estabelecido em lei.

 

    No dia 03/12/2013, às 17:03:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MEGA LICITACAO LTDA - ME

com o valor R$ 26.005,00.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:44:24 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - VIA NOVITA LTDA - ME, no lote (1) - Contratação

de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD.

O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor acima do estabelecido em

edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:44:33 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

ELETRONICOS LTDA-ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para

aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação

27/11/2013 10:08:30:545 MEGA LICITACAO LTDA - ME  R$ 26.009,00



foi: A empresa apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à

R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:44:43 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - JORDAO PEREIRA - EIRELI - ME, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e projetores

multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor acima do

estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:44:52 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - VINCENT COMERCIO DE ELETRO

ELETRONICOS LTDA - ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para

aquisição de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação

foi: A empresa apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à

R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:44:59 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA,

no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e

projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor

acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:45:06 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, no lote

(1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e projetores

multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor acima do

estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:45:13 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS

ELETRONICOS LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição

de telas de projeção e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A

empresa apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$

26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:45:35 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - A. R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-

ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção

e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor

acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.



 

    No dia 27/11/2013, às 09:45:46 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de

projeção e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa

apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:45:52 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de telas de projeção e projetores

multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou valor acima do

estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    No dia 27/11/2013, às 09:46:00 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PROD

DE INFORM L, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de telas

de projeção e projetores multimídioa LCD. O motivo da desclassificação foi: A empresa

apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 26.784,31.

 

    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

 

Proponentes:
13.767.425/0001-72 A. R. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

11.546.904/0001-33 ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA

08.939.138/0001-62 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

18.626.429/0001-54 JORDAO PEREIRA - EIRELI - ME

06.135.603/0001-87 KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORM L

18.430.481/0001-30 MEGA LICITACAO LTDA - ME

12.286.341/0001-54 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

08.335.448/0001-78 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA

04.447.180/0001-05 VIA NOVITA LTDA - ME

08.308.731/0001-00 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME


