
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: 2014/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 11.914.149-4)

 

     Às 16:31:56 horas do dia 19/09/2014 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

11.914.149-4 - 2014/017 que tem por objeto Contratação de empresa para aquisição de

equipamentos de proteção individual, nos termos dos Anexos I e VI deste edital. Tendo em

vista que o valor máximo deste PE é de R$ 16.609,12, somente EPP e ME podem participar

do certame de acordo com o artigo 48, inciso I da LC 123/2006.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual,

nos termos dos Anexos I e VI deste edital.

Lote (2) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote,

respeitados os valores unitários.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/09/2014 08:55:33:358 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTD  R$ 12.900,00

19/09/2014 15:50:01:246 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 12.900,84

18/09/2014 15:45:18:186 BIANCA TILLA VIEIRA BORTOLETO ME  R$ 12.900,00

19/09/2014 16:13:05:276 G. FIUZA OBAL & CIA LTDA - ME  R$ 20.000,00

18/09/2014 16:54:52:930 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 12.900,84

19/09/2014 16:12:51:213 A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME  R$ 15.594,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/09/2014 08:55:33:358 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTD  R$ 189,48

19/09/2014 15:50:01:246 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 189,48

18/09/2014 16:54:52:930 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 189,48

19/09/2014 14:18:47:929 A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME  R$ 143,52



Lote (3) - Equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações contidas no edital.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual,

nos termos dos Anexos I e VI deste edital.

Lote (2) - Aquisição de equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote,

respeitados os valores unitários.

Lote (3) - Equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações contidas no 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:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2014 16:54:52:930 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 859,00

19/09/2014 16:15:18:864 A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME  R$ 5.589,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2014 17:06:25:698 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 12.745,00

19/09/2014 17:06:29:481 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTD  R$ 12.749,00

18/09/2014 15:45:18:186 BIANCA TILLA VIEIRA BORTOLETO ME  R$ 12.900,00

19/09/2014 15:50:01:246 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 12.900,84

Data-Hora Fornecedor Lance

19/09/2014 14:18:47:929 A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME  R$ 143,52

19/09/2014 16:49:13:422 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 189,47

11/09/2014 08:55:33:358 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTD  R$ 189,48

19/09/2014 15:50:01:246 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  R$ 189,48

Data-Hora Fornecedor Lance

18/09/2014 16:54:52:930 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO
DE EXTI  R$ 859,00



    No dia 19/09/2014, às 17:09:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

aquisição de equipamentos de proteção individual, nos termos dos Anexos I e VI deste

edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/09/2014, às 11:38:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2014, às 11:38:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

aquisição de equipamentos de proteção individual, nos termos dos Anexos I e VI deste

edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Tendo em vista que a empresa apresentou toda a documentação conforme

descrita em edital, a empresa foi declarada vencedora para o referido lote. No dia

26/09/2014, às 08:49:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2014, às 08:49:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

aquisição de equipamentos de proteção individual, nos termos dos Anexos I e VI deste

edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Decorrido o prazo de 24 horas, não houve manifestação de recurso, desta forma a

situação do lote foi alterada para ADJUDICADO.

 

    No dia 26/09/2014, às 08:49:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

aquisição de equipamentos de proteção individual, nos termos dos Anexos I e VI deste

edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTI com o valor R$

12.745,00.

 

    No dia 19/09/2014, às 17:01:05 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de

proteção individual. Os objetos deverão seguir as  especificações DO TERMO DE

REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote, respeitados os valores unitários. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2014, às 08:56:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/09/2014, às 08:56:25 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de

proteção individual. Os objetos deverão seguir as  especificações DO TERMO DE

REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote, respeitados os valores unitários. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: A & L COMERCIO E

IMPORTACAO LTDA - ME. No dia 29/09/2014, às 09:01:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/09/2014, às 09:01:00 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de

proteção individual. Os objetos deverão seguir as  especificações DO TERMO DE



REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote, respeitados os valores unitários. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa apresentou todas as documentações conforme estabelecido em edital. No dia

30/09/2014, às 09:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/09/2014, às 09:11:34 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de

proteção individual. Os objetos deverão seguir as  especificações DO TERMO DE

REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote, respeitados os valores unitários. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A 1a

empresa foi desclassificada, eis que não encaminhou a documentação até a presente data.

Assim, o 2° colocado foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/09/2014, às 09:11:34 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos de

proteção individual. Os objetos deverão seguir as  especificações DO TERMO DE

REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote, respeitados os valores unitários. -  pelo

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

DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTI com o valor R$ 189,44.

 

    No dia 19/09/2014, às 17:10:58 horas, no lote (3) - Equipamentos de proteção individual.

Os objetos deverão seguir as  especificações contidas no edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/09/2014, às 14:42:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - Equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações contidas no edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/09/2014, às 16:12:51 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME,

no lote (1) - Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção

individual, nos termos dos Anexos I e VI deste edital. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificada por cotar valor acima do estabelecido em edital.

 

    No dia 19/09/2014, às 16:13:05 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - G. FIUZA OBAL & CIA LTDA - ME, no lote (1) -

Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual, nos termos

dos Anexos I e VI deste edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por cotar

valor acima do estabelecido em edital.

 

    No dia 19/09/2014, às 16:15:18 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME,



no lote (3) - Equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações contidas no edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por cotar

valor acima do estabelecido em edital.

 

    No dia 24/09/2014, às 14:42:39 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE

EXTI, no lote (3) - Equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações contidas no edital. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou sua

desclassificação, conforme documento anexo, tendo em vista ter inserido sua proposta de

preço com o valor incorreto. A Comissão acatou o pedido da referida empresa e a

desclassificou para o referido lote.

 

    No dia 29/09/2014, às 08:56:25 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, no lote (2) -

Aquisição de equipamentos de proteção individual. Os objetos deverão seguir as

especificações DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. A disputa será por lote,

respeitados os valores unitários. O motivo da desclassificação foi: Decorrido o prazo

estipulado em edital, a referida empresa não apresentou os documentos habilitatórios.

 

    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

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.244.265/0001-87 A & L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME

08.998.697/0001-43 BIANCA TILLA VIEIRA BORTOLETO ME

94.987.930/0001-24 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

19.320.823/0001-22 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTI

17.155.397/0001-93 G. FIUZA OBAL & CIA LTDA - ME

08.568.311/0001-63 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD


