
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: 12.111.284-1)

 

     Às 10:02:26 horas do dia 25/09/2014 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:

12.111.284-1 - 2014/20 que tem por objeto Contratação de Empresa para aquisição de 08

(oito) poltronas para atendimento psicológico nos termos dos Anexos I e VI do edital.

 

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa para aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento

psicológico nos termos dos Anexos I e VI do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa para aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento

psicológico nos termos dos Anexos I e VI do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/09/2014 13:34:49:792 SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA  R$ 12.744,00

24/09/2014 17:30:57:468 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 12.740,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/09/2014 10:13:51:924 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 12.738,96

24/09/2014 13:34:49:792 SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA  R$ 12.744,00



    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 25/09/2014, às 10:30:57 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa para

aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento psicológico nos termos dos Anexos I e VI

do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/09/2014, às 17:12:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2014, às 17:12:00 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa para

aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento psicológico nos termos dos Anexos I e VI

do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais). -  a

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

A empresa apresentou todas as documentações conforme descrito em edital, portando está

habilitada. No dia 26/09/2014, às 17:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/09/2014, às 17:31:45 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa para

aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento psicológico nos termos dos Anexos I e VI

do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais). -  a

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

houve manifestação de interposição de recurso.

 

    No dia 26/09/2014, às 17:31:45 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa para

aquisição de 08 (oito) poltronas para atendimento psicológico nos termos dos Anexos I e VI

do edital.

A Disputa no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR GLOBAL, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor R$ 12.744,00 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais). -  pelo

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

SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME com o valor R$ 12.738,96.

 

    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:
11.767.283/0001-18 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

10.174.513/0001-72 SHOPPING DO ESCRITORIO LTDA


