
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: 11.724148-3)

 

     Às 10:00:12 horas do dia 26/11/2013 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:

11.724148-3 - 2013/48 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo e resíduos sólidos,

orgânicos e inorgânicos oriundos das Unidades Penais de Maringá.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta,

remoção e destinação final de lixo e resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das

Unidades Penais de Maringá.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta,

remoção e destinação final de lixo e resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das

Unidades Penais de Maringá.

 

    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:

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/11/2013 08:53:03:901 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS
INDUSTRIAIS  R$ 38.530,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/11/2013 10:11:23:062 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS
INDUSTRIAIS  R$ 38.000,00



 

    No dia 26/11/2013, às 10:43:31 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo e resíduos

sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das Unidades Penais de Maringá. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/11/2013, às 13:46:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 28/11/2013, às 13:46:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo e resíduos

sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das Unidades Penais de Maringá. -  a situação do

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

apresentou toda a documentação descrita em Edital, sendo desta forma HABILITADA. No

dia 29/11/2013, às 15:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2013, às 15:53:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo e resíduos

sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das Unidades Penais de Maringá. -  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, portanto,

adjudica-se o objeto ao licitante vencedor.

 

    No dia 29/11/2013, às 15:53:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo e resíduos

sólidos, orgânicos e inorgânicos oriundos das Unidades Penais de Maringá. -  pelo critério

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

TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS com o valor R$ 37.996,92.

 

    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

 

Proponente:
77.371.789/0001-11 TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS


