ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)
Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /
Nº Processo: 14.230.930-0)
Às 09:30:29 horas do dia 26/10/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,
bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
14.230.930-0 - 2016/11.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer
jogos recreativos (jogo da vida e jogo detetive) para atendimento das unidades dos Centros
de Socioeducação da SEJU.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item/lote, fixado
no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas,
24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

26/10/2016 09:15:53:438 LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI

R$ 13.637,00

26/10/2016 09:16:14:245 LIVRARIA BRASIL LTDA

R$ 18.000,00

COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS
26/10/2016 09:15:45:956 REJANE
LTDA-ME

R$ 13.637,00

25/10/2016 10:11:43:307 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME

R$ 104,90

26/10/2016 09:15:21:127 CENTURY COMERCIAL EIRELI

R$ 13.637,00

26/10/2016 09:16:22:848 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME

R$ 50.000,00

26/10/2016 09:15:29:501 CELIA DAS GRACAS CECON SGODA

R$ 13.637,00

COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS
26/10/2016 09:15:38:867 LEO
LTDA-ME

R$ 13.637,00

21/10/2016 14:27:48:614 GLOBO MIX LTDA - ME
26/10/2016 09:13:37:588 N. T. LUIZE - EPP
26/10/2016 09:11:59:203 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

31/10/2016

R$ 104,90
R$ 13.637,00
R$ 300,00

Página 1 de 14

TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
26/10/2016 09:15:13:554 TIC
LTDA 25/10/2016 18:14:50:612 KAKETHA PRESENTES LTDA - EPP

R$ 13.637,00
R$ 104,00

26/10/2016 09:14:54:216 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

R$ 13.637,00

26/10/2016 09:14:42:956 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

R$ 13.637,00

26/10/2016 09:13:18:274 MARCIO ROBERTO DA SILVA - EIRELI - EPP

R$ 13.000,00

26/10/2016 09:15:05:434 FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR

R$ 13.637,00

EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E ACESSIBILIDADE
26/10/2016 09:16:01:659 A
EIRELI

R$ 14.287,00

Lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no
mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

26/10/2016 09:19:39:169 LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI

R$ 11.297,00

26/10/2016 09:20:01:528 LIVRARIA BRASIL LTDA

R$ 15.000,00

COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS
26/10/2016 09:19:30:868 REJANE
LTDA-ME

R$ 11.297,00

25/10/2016 10:11:43:307 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME

R$ 86,90

26/10/2016 09:19:06:423 CENTURY COMERCIAL EIRELI

R$ 11.297,00

26/10/2016 09:20:11:876 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME

R$ 50.000,00

26/10/2016 09:19:13:439 CELIA DAS GRACAS CECON SGODA

R$ 11.297,00

COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS
26/10/2016 09:19:22:227 LEO
LTDA-ME

R$ 11.297,00

21/10/2016 14:27:48:614 GLOBO MIX LTDA - ME
26/10/2016 09:18:26:999 N. T. LUIZE - EPP
26/10/2016 09:17:50:483 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
26/10/2016 09:18:58:784 TIC
LTDA 25/10/2016 18:14:50:612 KAKETHA PRESENTES LTDA - EPP

R$ 86,90
R$ 11.297,00
R$ 300,00
R$ 11.297,00
R$ 86,00

26/10/2016 09:18:42:240 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

R$ 11.297,00

26/10/2016 09:18:34:598 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

R$ 11.297,00

26/10/2016 09:18:15:053 MARCIO ROBERTO DA SILVA - EIRELI - EPP

R$ 11.050,00

26/10/2016 09:18:51:302 FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR

R$ 11.297,00

EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E ACESSIBILIDADE
26/10/2016 09:19:53:978 A
EIRELI

R$ 11.687,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas,
24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
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Data-Hora

Fornecedor

Lance

26/10/2016 09:50:15:376 GLOBO MIX LTDA - ME

R$ 99,60

26/10/2016 09:49:42:177 KAKETHA PRESENTES LTDA - EPP

R$ 99,90

26/10/2016 09:49:44:864 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME

R$ 100,58

Lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no
mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

26/10/2016 10:08:22:976 GLOBO MIX LTDA - ME

R$ 65,92

26/10/2016 10:08:24:112 KAKETHA PRESENTES LTDA - EPP

R$ 66,00

26/10/2016 09:52:19:255 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME

R$ 81,95

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 26/10/2016, às 09:58:06 horas, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 27/10/2016, às 11:21:32 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/10/2016, às 11:21:32 horas, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a
documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 31/10/2016,
às 09:51:14 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 31/10/2016, às 09:51:14 horas, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
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carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve
manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente
lote foi adjudicado.
No dia 31/10/2016, às 09:51:14 horas, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o
objeto do lote da licitação à empresa GLOBO MIX LTDA - ME com o valor R$ 12.948,00.
No dia 26/10/2016, às 10:09:29 horas, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores;
faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
27/10/2016, às 11:21:57 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/10/2016, às 11:21:57 horas, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores;
faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a
documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 31/10/2016,
às 09:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 31/10/2016, às 09:50:59 horas, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores;
faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de
recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.
No dia 31/10/2016, às 09:50:59 horas, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores;
faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
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da licitação à empresa GLOBO MIX LTDA - ME com o valor R$ 8.569,60.
No dia 26/10/2016, às 09:11:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital).
No dia 26/10/2016, às 09:13:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI - EPP, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis,
32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de
ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos.
Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:13:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - N. T. LUIZE - EPP, no lote (1) - Jogo
da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de
riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias,
roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade
de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
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no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA ME, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos
rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21
notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:14:54 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROCOMP SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA - ME, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32
pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8
certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a
partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRANCISCO AFONSO DA SILVA
JUNIOR, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32
pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de
ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos.
Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
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edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - TIC TAC COMERCIO DE
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA -, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL EIRELI, no
lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24
cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - CELIA DAS GRACAS CECON
SGODA, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32
pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de
ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos.
Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
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Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LEO COMERCIAL DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA-ME, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8
carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360
notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa
etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS
PEDAGOGICOS LTDA-ME, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32
pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8
certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a
partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:15:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI, no
lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24
cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:16:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - A EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E
ACESSIBILIDADE EIRELI, no lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32
pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8
certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a
partir de 8 anos. Para 2 a 8 jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:16:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA BRASIL LTDA, no lote (1) Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões
de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital).
No dia 26/10/2016, às 09:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME, no
lote (1) - Jogo da vida. Contendo: 1 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24
cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas
promissórias, roleta e manual de instruções. Faixa etária a partir de 8 anos. Para 2 a 8
jogadores. Unidade de medida: unitário.
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor unitário do item, fixado no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor
foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 104,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:17:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa
etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi
desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital).
No dia 26/10/2016, às 09:18:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI - EPP, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8
anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado.
O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter
apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de
referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito
no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - N. T. LUIZE - EPP, no lote (2) - Jogo
detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1
tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior
do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 86,90 - página 9
do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9
do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:18:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA ME, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos,
contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter
apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de
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referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito
no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:18:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROCOMP SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA - ME, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária:
maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6
peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato
do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto
no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário,
conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital
(página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:18:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FRANCISCO AFONSO DA SILVA
JUNIOR, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos,
contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter
apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de
referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito
no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:18:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - TIC TAC COMERCIO DE
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA -, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores;
faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de
instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi
desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em
edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A
disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e
no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:19:06 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - CENTURY COMERCIAL EIRELI, no
lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no
mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado
um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$
86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de
referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
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No dia 26/10/2016, às 09:19:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - CELIA DAS GRACAS CECON
SGODA, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos,
contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O
motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter
apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de
referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito
no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:19:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LEO COMERCIAL DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA-ME, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária:
maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6
peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato
do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto
no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário,
conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital
(página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:19:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS
PEDAGOGICOS LTDA-ME, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária:
maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6
peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato
do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto
no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário,
conforme descrito no termo de referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital
(página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:19:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI, no
lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no
mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado
um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$
86,90 - página 9 do edital). A disputa é pelo valor unitário, conforme descrito no termo de
referência (página 9 do edital) e no preâmbulo do edital (página 2).
No dia 26/10/2016, às 09:19:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - A EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E
ACESSIBILIDADE EIRELI, no lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária:
maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6
peões, 1 dado. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato
do mesmo ter apresentado um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto
no termo de referência: R$ 86,90 - página 9 do edital).
No dia 26/10/2016, às 09:20:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LIVRARIA BRASIL LTDA, no lote (2) Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no mínimo 1
tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da desclassificação
foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado um valor superior
do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$ 86,90 - página 9
do edital).
No dia 26/10/2016, às 09:20:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME, no
lote (2) - Jogo detetive para 3 a 6 jogadores; faixa etária: maiores de 8 anos, contendo no
mínimo 1 tabuleiro, 86 cartas, 1 manual de instruções, 6 peões, 1 dado. O motivo da
desclassificação foi: O fornecedor foi desclassificado pelo fato do mesmo ter apresentado
um valor superior do estipulado em edital (valor máximo previsto no termo de referência: R$
86,90 - página 9 do 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.
CHRISTINE ZARDO COELHO
Pregoeiro da disputa
ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR
Autoridade Competente
HELENA DO ROCIO KUCHNIR
Membro Equipe Apoio
CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
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24.787.135/0001-07 A EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E ACESSIBILIDADE EIRELI
13.277.209/0001-49 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME
01.082.918/0001-90 CELIA DAS GRACAS CECON SGODA
02.885.591/0001-57 CENTURY COMERCIAL EIRELI
12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
06.099.138/0001-76 FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR
12.312.879/0001-96 GLOBO MIX LTDA - ME
00.581.053/0001-43 KAKETHA PRESENTES LTDA - EPP
08.194.579/0001-82 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME
82.323.965/0001-80 LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA-ME
04.849.047/0001-85 LIVRARIA BRASIL LTDA
73.976.318/0001-86 LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI
20.500.169/0001-18 MARCIO ROBERTO DA SILVA - EIRELI - EPP
93.577.427/0001-38 N. T. LUIZE - EPP
07.869.224/0001-83 NORSKPAR COMERCIAL LTDA - ME
11.767.283/0001-18 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
01.763.210/0001-02 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA-ME
13.697.291/0001-60 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA -
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