
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: 11.914.149-4)

 

     Às null horas do dia null 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: 11.914.149-4 -

2013/50 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de

equipamentos de proteção individual.

 

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de equipamentos de proteção individiual.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - Aquisição de equipamentos de proteção individual.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Aquisição de equipamentos de proteção individual.

    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 lote (1) - Aquisição de equipamentos de proteção individiual. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No lote (2) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 



    No lote (3) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 27/11/2013, às 14:14:59 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - LICIPAR LTDA ME, no lote (1) - Aquisição de

equipamentos de proteção individiual. O motivo da desclassificação foi: A empresa

apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor acima de R$ 10.102,50,

valor estabelecido para o Lote 01.

 

    No dia 27/11/2013, às 14:15:04 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ME, no lote (1) - Aquisição de equipamentos de proteção individiual. O motivo da

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

valor acima de R$ 10.102,50, valor estabelecido para o Lote 01.

 

    No dia 27/11/2013, às 14:15:54 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ME, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. O motivo da

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

valor acima de R$ 153,24, valor estabelecido para o Lote 02.

 

    No dia 27/11/2013, às 14:16:28 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

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

ME, no lote (3) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. O motivo da

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

valor acima de R$ 2.209,50, valor estabelecido para o Lote 03.

 

    No dia 28/11/2013, às 09:08:52 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA

TEREZA UILLE GOMES - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da

alteração foi o seguinte: As empresas apresentaram valor acima do estabelecido em edital.

 

    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

10.799.610/0001-50 LICIPAR LTDA ME


