
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: 11.814.511-9)

 

     Às 10:00:14 horas do dia 05/04/2013 no endereço RUA MAL HERMES-751 4 AND, 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 11.814.511-9 - 2013/006 que

tem por objeto Aquisição de mobiliários (berço e gaveteiro)..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões 130X60 cm, grades

com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa

industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/04/2013 09:43:28:481 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  R$ 20.000,00

03/04/2013 11:09:17:782 W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA  R$ 19.797,00

27/03/2013 14:28:25:761 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 19.797,00

05/04/2013 09:43:42:756 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA  R$ 32.200,00

05/04/2013 09:44:01:637 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  R$ 37.000,00

05/04/2013 09:44:38:970 UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO
LTD  R$ 500.000,00

05/04/2013 09:44:11:588 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 50.000,00

05/04/2013 09:44:25:473 F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS ME  R$ 100.000,00

05/04/2013 09:44:49:798 GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME  R$ 1.232.222,22

04/04/2013 17:35:38:031 B K F COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 19.750,00

05/04/2013 08:40:01:907 AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME  R$ 19.788,00



 

Lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões 130X60 cm, grades

com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa

industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm

 

    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 05/04/2013, às 10:18:39 horas, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para

colchão com dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável

em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro,

cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 14:12:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/04/2013, às 14:12:43 horas, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para

colchão com dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável

em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro,

cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

Data-Hora Fornecedor Lance

05/04/2013 10:14:39:085 B K F COMERCIO DE FERRAGENS LTDA  R$ 18.500,00

05/04/2013 10:14:41:916 AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME  R$ 18.701,00

05/04/2013 10:14:33:706 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME  R$ 18.710,00

03/04/2013 11:09:17:782 W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA  R$ 19.797,00



(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. No dia 12/04/2013, às 10:42:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2013, às 10:42:57 horas, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para

colchão com dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável

em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro,

cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 12/04/2013, às 10:42:57 horas, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para

colchão com dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável

em 3 alturas, multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro,

cabeceira e peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa B K F COMERCIO DE

FERRAGENS LTDA com o valor R$ 18.500,00.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:43:28 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

LTDA ME, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões

130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional

fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF.

Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da



desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:43:42 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - TREGE COMERCIO DE MOVEIS E

EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com

dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas,

multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e

peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,

no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões 130X60 cm,

grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional fabricado

em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF. Cor

branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:44:11 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com

dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas,

multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e

peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.



 

    No dia 05/04/2013, às 09:44:25 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS ME, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com

dimensões 130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas,

multifuncional fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e

peseira em MDF. Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:44:38 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E

COMERCIO LTD, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões

130X60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional

fabricado em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF.

Cor branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado em edital.

 

    No dia 05/04/2013, às 09:44:49 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES

ME, no lote (1) - 50 quantidade de Berço infantil: para colchão com dimensões 130X60 cm,

grades com espaçamento seguro, estrado regulável em 3 alturas, multifuncional fabricado

em chapa industrializada, suporte para mosquiteiro, cabeceira e peseira em MDF. Cor

branca.

Dimensões aproximadas (variação de até 10% para mais ou menos): altura 121m, largura

85 cm, profundidade 133 cm; e 20 quantidade de  Gaveteiro tipo roupeiro 4 gavetas

(cômoda): mínimo de 4 gavetas corrediças metálicas, puxadores em PVC, acabamento em

UV (ultravioleta) alto brilho. Cor branca. Dimensões aproximadas:  (variação de até 10%

para mais ou menos) altura 79 cm, largura 64 cm, profundidade 45 cm. O motivo da

desclassificação foi: Apresentou valor acima do estipulado 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:

AWD COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME

B K F COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME

BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

F&MARQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME

FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME

FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME

TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTD

W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA


