
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: 14.001.936-4)

 

     Às 09:32:53 horas do dia 29/11/2016 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:

14.001.936-4 - 2016/16.2016 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na

realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço

para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia

para 5 Seminários Regionais, a serem realizados pelo Departamento de Direitos Humanos e

Cidadania, entre março e novembro de 2017, para execução do Convênio nº 822118/2015

SEPPIR/MJ  SEJU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 15.000,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 15.000,00

27/11/2016 08:29:51:119 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 15.000,00

28/11/2016 17:07:11:667 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 15.000,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 15.000,00

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 15.000,00

29/11/2016 09:12:26:464 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME  R$ 30.000,00

28/11/2016 14:35:31:591 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 14.900,00

28/11/2016 17:40:31:951 LUCARI EVENTOS LTDA - ME  R$ 14.999,99

25/11/2016 16:10:11:824 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 14.500,00
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Lote (2) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 15.000,00

28/11/2016 11:39:16:429 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 15.000,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 13.400,00

29/11/2016 09:12:35:445 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP  R$ 5.000.000,00

28/11/2016 16:08:14:199 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 17.640,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 17.640,00

27/11/2016 08:29:51:119 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 17.640,00

28/11/2016 17:07:11:667 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 17.640,00

26/11/2016 09:36:24:997 LEAO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA-EPP  R$ 17.600,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 17.640,00

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 17.640,00

29/11/2016 09:13:31:114 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME  R$ 32.000,00

28/11/2016 14:35:31:591 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 17.600,00

25/11/2016 16:10:11:824 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 17.500,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 17.640,00

28/11/2016 11:39:16:429 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 17.640,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 15.200,00

29/11/2016 09:13:41:958 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP  R$ 5.000.000,00

28/11/2016 16:08:14:199 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 17.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 17.320,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 17.320,00

27/11/2016 08:29:51:119 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 17.320,00

28/11/2016 17:07:11:667 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 17.320,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 17.320,00

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 17.320,00

29/11/2016 09:15:01:031 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME  R$ 32.000,00

28/11/2016 14:35:31:591 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 17.300,00
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Lote (4) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

25/11/2016 16:10:11:824 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 16.800,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 17.320,00

28/11/2016 11:39:16:429 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 17.320,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 15.300,00

29/11/2016 09:15:10:082 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP  R$ 5.000.000,00

28/11/2016 16:08:14:199 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 17.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 18.120,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 18.120,00

27/11/2016 08:29:51:119 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 18.120,00

28/11/2016 17:07:11:667 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 18.120,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 18.120,00

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 18.120,00

29/11/2016 09:16:09:695 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME  R$ 40.000,00

28/11/2016 14:35:31:591 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 18.100,00

25/11/2016 16:10:11:824 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 17.900,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 18.120,00

28/11/2016 11:39:16:429 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 18.120,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 16.100,00

29/11/2016 09:16:22:762 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP  R$ 5.000.000,00

28/11/2016 16:08:14:199 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 18.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 16.540,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 16.540,00

27/11/2016 08:29:51:119 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 16.540,00

28/11/2016 17:07:11:667 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 16.540,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 16.540,00

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 16.540,00

29/11/2016 09:17:31:987 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME  R$ 30.000,00

28/11/2016 14:35:31:591 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 16.500,00

25/11/2016 16:10:11:824 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 16.300,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 16.540,00

28/11/2016 11:39:16:429 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 16.540,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 14.500,00

29/11/2016 09:17:40:545 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP  R$ 5.000.000,00

28/11/2016 16:08:14:199 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 16.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2016 09:45:13:827 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 10.800,00

29/11/2016 09:45:06:612 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 10.899,00

29/11/2016 09:39:25:316 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 10.900,00

29/11/2016 09:38:10:921 LUCARI EVENTOS LTDA - ME  R$ 11.000,00

29/11/2016 09:37:30:028 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 11.400,00

29/11/2016 09:36:56:915 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 12.755,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 13.400,00

29/11/2016 09:42:38:885 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 14.100,00

29/11/2016 09:34:44:258 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 14.250,00

29/11/2016 09:34:53:681 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 14.389,99

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 15.000,00

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 15.000,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2016 10:10:00:827 LEAO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA-EPP  R$ 9.799,00

29/11/2016 10:03:58:875 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 9.895,00

29/11/2016 09:57:28:304 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 10.479,00

29/11/2016 09:53:10:829 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 10.480,00

29/11/2016 09:46:37:047 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 10.999,99

29/11/2016 09:58:51:390 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 12.499,99

29/11/2016 09:39:45:003 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 12.500,00
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Lote (3) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote (4) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

29/11/2016 09:58:52:000 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 15.197,95

29/11/2016 09:43:00:550 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 16.700,00

29/11/2016 09:35:16:908 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 16.758,00

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 17.640,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 17.640,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 17.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2016 10:00:38:960 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 10.479,00

29/11/2016 09:59:11:629 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 10.579,99

29/11/2016 09:57:26:867 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 10.590,00

29/11/2016 09:56:37:430 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 10.599,99

29/11/2016 09:49:37:081 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 11.499,99

29/11/2016 09:46:55:916 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 13.100,00

29/11/2016 09:39:03:198 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 13.299,99

29/11/2016 09:57:29:045 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 16.398,99

29/11/2016 09:43:24:588 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 16.400,00

29/11/2016 09:35:43:083 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 16.454,00

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 17.320,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 17.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2016 09:44:25:339 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 13.500,00

29/11/2016 09:44:01:571 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 13.999,00

25/11/2016 16:07:39:580 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 16.100,00

29/11/2016 09:35:27:432 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 16.321,00

29/11/2016 09:43:53:807 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 17.100,00

29/11/2016 09:36:07:393 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 17.214,00

29/11/2016 09:35:32:852 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 17.898,99

14/11/2016 17:01:34:623 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 18.120,00

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 18.120,00

24/11/2016 08:46:09:358 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 18.120,00

28/11/2016 16:51:05:599 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 18.120,00
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Lote (5) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos, para

fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do evento,

transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

 

    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 29/11/2016, às 09:47:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2016, às 17:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2016, às 17:52:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em CURITIBA

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 18.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2016 10:01:32:866 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.  R$ 10.000,00

29/11/2016 10:00:02:927 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME  R$ 10.199,99

29/11/2016 09:56:46:108 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME  R$ 10.400,00

29/11/2016 09:54:25:703 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 10.699,99

29/11/2016 09:47:37:206 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP  R$ 12.500,00

29/11/2016 09:48:02:513 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 12.799,00

29/11/2016 09:37:37:856 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA  R$ 13.700,00

29/11/2016 09:50:17:327 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 15.699,99

29/11/2016 09:44:16:175 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO  R$ 15.700,00

29/11/2016 09:36:37:533 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 15.713,00

23/11/2016 16:51:16:820 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP  R$ 16.540,00

28/11/2016 20:57:02:319 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME  R$ 16.540,00
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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

encaminhou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No

dia 07/12/2016, às 08:36:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 08:36:59 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 07/12/2016, às 08:36:59 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDA. com o valor R$ 10.800,00.

 

    No dia 29/11/2016, às 10:11:27 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 30/11/2016, às 15:55:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/11/2016, às 15:55:58 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos
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multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 02/12/2016,

às 08:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2016, às 08:19:10 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 lote foi

adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 02/12/2016, às 08:19:10 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em FOZ DO IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa LEAO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA-EPP

com o valor R$ 9.799,00.

 

    No dia 29/11/2016, às 10:02:40 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2016, às 17:53:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2016, às 17:53:33 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,
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espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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

encaminhou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No

dia 07/12/2016, às 08:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 08:38:04 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 07/12/2016, às 08:38:04 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDA. com o valor R$ 10.479,00.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:47:51 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 01/12/2016, às 17:31:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/12/2016, às 17:31:57 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,
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espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 05/12/2016,

às 11:22:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2016, às 11:22:50 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 foi adjudicado

a empresa vencedora.

 

    No dia 05/12/2016, às 11:22:50 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME com o valor

R$ 13.500,00.

 

    No dia 29/11/2016, às 10:04:11 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/12/2016, às 17:53:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2016, às 17:53:48 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em MARINGÁ
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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

encaminhou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No

dia 07/12/2016, às 08:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 08:38:41 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, 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 07/12/2016, às 08:38:41 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

na realização de eventos, para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem,

espaço para promoção do evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos

multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDA. com o valor R$ 10.000,00.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:12:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA

EIRELI - ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

15.000,00 - pagina 13 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:12:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS

LTDA - EPP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em CURITIBA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

15.000,00 - pagina 13 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:13:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA

EIRELI - ME, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em FOZ DO

IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

17.640,00 - pagina 18 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:13:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS

LTDA - EPP, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em FOZ DO

IGUAÇU.

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

17.640,00 - pagina 18 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:15:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA

EIRELI - ME, no lote (3) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, fi lmagem e equipamentos multimídia em

GUARAPUAVA
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O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

17.320,00 - pagina 23 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:15:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS

LTDA - EPP, no lote (3) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, fi lmagem e equipamentos multimídia em

GUARAPUAVA

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

17.320,00 - pagina 23 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:16:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA

EIRELI - ME, no lote (4) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

18.120,00 - pagina 27 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:16:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS

LTDA - EPP, no lote (4) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em LONDRINA

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

18.120,00 - pagina 27 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:17:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA
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EIRELI - ME, no lote (5) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

16.540,00 - pagina 32 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 29/11/2016, às 09:17:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS

LTDA - EPP, no lote (5) - Contratação de empresa especializada na realização de eventos,

para fornecimento de serviços de alimentação, hospedagem, espaço para promoção do

evento, transporte, equipe de apoio, filmagem e equipamentos multimídia em MARINGÁ

 

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total do lote, fixado no

Termo de Referência, Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista

que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital (valor máximo: R$

16.540,00 - pagina 32 do edital), o mesmo está desclassificado.

 

    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:
68.258.573/0001-53 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA

22.527.999/0001-64 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP
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07.502.330/0001-24 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP

06.963.322/0001-12 FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA ME

25.463.729/0001-25 FERREIRA NETO EVENTOS EIRELI - ME

08.950.071/0001-67 FLAVIA FONTELES DE AZEVEDO

13.020.511/0001-17 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP

14.783.416/0001-38 GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME

78.450.087/0001-96 LEAO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA-EPP

10.223.358/0001-37 LEONI & LEONI SERVICOS LTDA

14.652.287/0001-49 LUCARI EVENTOS LTDA - ME

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ME

12.146.604/0001-20 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

04.244.924/0001-94 SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP
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