
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA

PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:

15.073.871-7)

 

     às 14:30:10 horas do dia 24/07/2020 no endereço R CRUZ MACHADO-58 ED CAETANO

MUNHOZ ROCHA, bairro CENTRO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). NELSON CAVALARO JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 15.073.871-7 - 2020/019/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO CAFETEIRA

PARA AS SEDES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA 220V de acordo com as condições, endereços e

especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo

I, que veicula o Termo de Referência.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA 220V de acordo com as condições, endereços e

especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo

I, que veicula o Termo de Referência.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2020 13:38:50:601 ITACA EIRELI  R$ 3.864,11

19/07/2020 16:18:33:799 ANDREI SANTOS SILVA 05062492556  R$ 3.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2020 16:18:33:799 ANDREI SANTOS SILVA 05062492556  R$ 3.840,00

24/07/2020 13:38:50:601 ITACA EIRELI  R$ 3.864,11
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    No dia 24/07/2020, às 14:41:31 horas, no lote (1) - CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA

220V de acordo com as condições, endereços e especificações constantes do presente

edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 29/07/2020, às

09:43:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2020, às 09:43:49 horas, no lote (1) - CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA

220V de acordo com as condições, endereços e especificações constantes do presente

edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. -

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

coordenador - NELSON CAVALARO JUNIOR - desclassificou o fornecedor: ANDREI

SANTOS SILVA 05062492556. No dia 04/08/2020, às 10:31:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA 220V de acordo com as condições,

endereços e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos,

notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 29/07/2020, às 09:43:47 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON CAVALARO

JUNIOR - desclassificou o fornecedor - ANDREI SANTOS SILVA 05062492556, no lote (1) -

CAFETEIRA 110V E CAFETEIRA 220V de acordo com as condições, endereços e

especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo

I, que veicula o Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Informo que o

licitante [ANDREI SANTOS SILVA 05062492556] está desclassificado, pois o produto

apresentado possui as dimensões divergentes das exigidas nas especificações do Termo de

Referência. Dimensões exigidas (LxAxP): 280x310x190 mm (admitindo variação de 10%) -

Dimensões apresentadas. CxLxA - mm (275x200x320).

 

    No dia 04/08/2020, às 10:31:28 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON CAVALARO

JUNIOR - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (1) - CAFETEIRA 110V E

CAFETEIRA 220V de acordo com as condições, endereços e especificações constantes do

presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de

Referência. O motivo da desclassificação foi: nformo desclassificação do licitante [ITACA

EIRELI], por descumprir prazo para envio da documentação de habilitação conforme

previsto nos itens 11.1 e 11.2 do Edital de Licitação.

 

    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
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detalhadas sobre o andamento do processo.

 

NELSON CAVALARO JUNIOR

Pregoeiro da disputa

 

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Autoridade Competente

 

TIAGO HERNANDES TONIN

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA 05062492556

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
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Documento: ATA_LICITACAO_PORTUGUES_822777.pdf.
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