
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:

16.687.724-5)

 

     às 14:30:13 horas do dia 04/11/2020 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: 16.687.724-5 - 2020/030/2020 que tem por objeto Registro de preços para

aquisição de tapetes ou similares para desinfecção de calçados para uso da Defensoria

Pública do Estado do Paraná.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para desinfecção de calçados para uso da

Defensoria Pública do Estado do Paraná 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) - Aquisição de tapetes ou similares para desinfecção de calçados para uso da

Defensoria Pública do Estado do Paraná 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.

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/11/2020 13:59:40:905 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP  R$ 250.000,00

04/11/2020 11:39:44:370 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME  R$ 13.000,00

03/11/2020 17:29:13:821 TIE TAPETES - EIRELI  R$ 13.435,10

04/11/2020 09:11:07:107 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.435,10

Data-Hora Fornecedor Lance

04/11/2020 14:44:56:752 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME  R$ 11.900,00

04/11/2020 14:44:35:662 TIE TAPETES - EIRELI  R$ 11.992,66

04/11/2020 09:11:07:107 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.435,10
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    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:

 

    No dia 04/11/2020, às 14:51:36 horas, no lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para

desinfecção de calçados para uso da Defensoria Pública do Estado do Paraná 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: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 23/11/2020, às 19:50:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/11/2020, às 19:50:44 horas, no lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para

desinfecção de calçados para uso da Defensoria Pública do Estado do Paraná 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: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos que

empresa vencedora cumpriu as exigências do Edital, embora tenha ocorrido atraso na

entrega da amostra que foi devidamente justificada. A íntegra da decisão poderá ser

consultado neste sistema, na aba listar documentos ou no site da Defensoria através do link:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/pagina-861.html. No dia 25/11/2020, às 10:20:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2020, às 10:20:10 horas, no lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para

desinfecção de calçados para uso da Defensoria Pública do Estado do Paraná 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: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que não

houve manifestação de recurso por parte de nenhum licitante, adjudico o objeto à empresa L

P BORBA & CIA LTDA ? CNPJ: 78.796.778/0001-46.

 

    No dia 25/11/2020, às 10:20:10 horas, no lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para

desinfecção de calçados para uso da Defensoria Pública do Estado do Paraná 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. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L.P. DE BORBA & CIA

LTDA - ME com o valor R$ 11.900,00.
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    No dia 04/11/2020, às 13:59:40 horas, o Pregoeiro da licitação - NELSON CAVALARO

JUNIOR - desclassificou a proposta do fornecedor - BR ONLINE ELETRICA E

CONSTRUCOES EIRELI - EPP, no lote (1) - Aquisição de tapetes ou similares para

desinfecção de calçados para uso da Defensoria Pública do Estado do Paraná 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: Proposta excedeu o valor máximo permitido (Item 8.4.1 do Edital).

 

    No dia 08/12/2020, às 13:31:49 horas, a autoridade competente da licitação - EDUARDO

PIAO ORTIZ ABRAAO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

NELSON CAVALARO JUNIOR

Pregoeiro da disputa

 

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Autoridade Competente

 

TIAGO HERNANDES TONIN

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
24.939.626/0001-26 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

29.107.879/0001-57 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

78.796.778/0001-46 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

10.261.012/0001-23 TIE TAPETES - EIRELI
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Mostrando de 1 até 10 de 26 registros

Mostrando de 1 até 10 de 19 registros

Licitação [nº 841671] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME ME* Arrematante R$ 11.900,00 04/11/2020 14:44:56:752

2 TIE TAPETES - EIRELI EPP* Classificado R$ 11.992,66 04/11/2020 14:44:35:662

3 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME* Classificado R$ 13.435,10 04/11/2020 09:11:07:107

4 BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP EPP* Desclassificado R$ 250.000,00 23/10/2020 16:47:43:514

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA Começou a disputa do lote.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA A melhor proposta foi de R$13.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 1
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 1 segundo(s).

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 -
quando este não for o melhor da sala.

04/11/2020 14:30:13:938 SISTEMA No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

04/11/2020 14:30:41:251 PREGOEIRO Boa tarde, agradeço a presença de todos. A sessão já está iniciada e já é possível dar lances.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 03/11/2020 17:29:13:821 --- R$ 13.435,10 TIE TAPETES - EIRELI

2 04/11/2020 09:11:07:107 --- R$ 13.435,10 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

3 04/11/2020 11:39:44:370 --- R$ 13.000,00 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

4 04/11/2020 14:39:04:653 --- R$ 12.990,30 TIE TAPETES - EIRELI

5 04/11/2020 14:39:41:480 --- R$ 12.980,00 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

6 04/11/2020 14:39:53:646 --- R$ 12.971,10 TIE TAPETES - EIRELI

7 04/11/2020 14:40:12:432 --- R$ 12.500,00 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

8 04/11/2020 14:40:32:237 --- R$ 12.490,08 TIE TAPETES - EIRELI

9 04/11/2020 14:41:06:008 --- R$ 12.400,00 L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

10 04/11/2020 14:41:19:828 --- R$ 12.393,73 TIE TAPETES - EIRELI

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

NELSON CAVALARO JUNIOR

Apoio

NELSON CAVALARO JUNIOR

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.
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Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Data/Hora 04/11/2020 14:51:36:758  -  Arrematado

Data/Hora 23/11/2020 19:50:44:383  -  Declarado vencedor

Data/Hora 25/11/2020 10:20:10:955  -  Adjudicado

Fornecedor L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

Contratado R$   11.900,00

Data/Hora 04/11/2020-13:59:40

Fornecedor BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Observação Proposta excedeu o valor máximo permitido (Item 8.4.1 do Edital).
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Mostrando de 1 até 15 de 15 registros

Licitação [nº 841671]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

26/11/2020 às 13:06:38 Informamos que o prazo para composição do cadastro de reserva encerra-se neste momento. As demais informações da licitação estarão disponíveis
no site da DPE/PR, através do link: http://www.defensoriapublica.pr.def.br/pagina-861.html

25/11/2020 às 10:26:26 Favor observar o disposto no item 14.1.1 e seguintes do edital, referente a formação do cadastro de reserva. Com isso, o licitante terá prazo de 24
(vinte e quatro) horas, para comunicar o Pregoeiro a intenção de integrar o cadastro de reserva, praticando o mesmo preço ofertado pelo licitante
vencedor. A comunicação deverá ser realizada através do e-mail oficial da empresa, contendo a proposta recomposta assinada pelo representante
legal, e encaminhada ao e-mail licitacoes@defensoria.pr.def.br.

25/11/2020 às 10:25:05 Considerando que não houve manifestação de recurso por parte de nenhum licitante, adjudico o objeto à empresa L P BORBA & CIA LTDA � CNPJ:
78.796.778/0001-46.

24/11/2020 às 09:48:54 Segue link de acesso aos documentos encaminhados pela arrematante (ficará ativo até o fim do prazo recursal):
https://drive.google.com/drive/folders/1Aac-XshtG0gRh_rFLQDMZFklI6yvhhAW?usp=sharing

23/11/2020 às 19:51:28 Tendo em vista a declaração de vencedor da empresa L.P. DE BORBA & CIA LTDA, abre-se neste momento o prazo de 24 horas para manifestação
justificada da intenção de recorrer.

23/11/2020 às 19:42:03 Declaramos que o licitante arrematante (L.P. DE BORBA & CIA LTDA), após solicitação, procedeu com a apresentação da amostra do produto objeto
deste pregão no dia 17/11/2020. Após análise, concluiu-se que a amostra entregue encontra-se de acordo com as especificações e em condições de
aceitação. O Termo de Aceitação do produto está disponível neste sistema na aba listar documentos, bem como no site da DPPR através do link:
http://www.defensoriapublica.pr.def.br/pagina-861.html.

20/11/2020 às 16:45:11 Prezados, informo que a amostra enviada pela empresa arrematante foi analisada e está de acordo com as especificações exigidas. Contudo, o
procedimento está em diligência para averiguação quanto a data de entrega do produto. Retornaremos dia 23/11/2020 com a conclusão do pregoeiro
para dar sequência ao procedimento.

09/11/2020 às 15:53:47 Conforme estabelece o item 4 do Termo de Referência (Anexo I), solicito, nesta data, o envio de amostra do produto ofertado. A amostra deverá ser
entregue na Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Paraná, endereço: Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba-PR - CEP:
8053010. Aos Cuidados de: Joslei Laura Biavati de Lima - Departamento de Infraestrutura e Materiais (DIM)

09/11/2020 às 15:53:11 Certifico que a empresa arrematante cumpriu com o prazo para envio da documentação de habilitação e que estão de acordo com o Edital.
Documentos foram recebidos no dia 06/11/2020.

05/11/2020 às 16:27:18 Em observância ao item 11.2 do Edital, em razão da impossibilidade de validar a assinatura digital dos documentos enviados eletronicamente, solicito à
empresa arrematante, L.P. DE BORBA & CIA LTDA, que proceda com envio da documentação de habilitação na forma física para endereço constante
no preâmbulo do Edital. O prazo prazo para envio é de 3 (três) dias úteis.

23/10/2020 às 13:35:03 Como condição para a declaração de vencedora do certame, a arrematante deverá apresentar à DPPR, em até 05 (cinco) dias úteis contados da
solicitação do pregoeiro, amostra de uma unidade do produto ofertado em sua proposta de preços, ou seja, da mesma marca e modelo.

23/10/2020 às 13:34:18 Destaco também será desclassificado o licitante cuja proposta inicial apresentada no sistema exceda o(s) valor(es) máximo(s) do(s) lote(s) previsto(s)
no Termo de Referência (Anexo I), conforme item 8.4.1 do edital.

23/10/2020 às 13:34:09 Ressalto que a proposta inicial a ser incluída no sistema deverá conter a marca e o modelo do produto, sob pena de desclassificação da proposta,
conforme item 8.1, "b" do edital.

23/10/2020 às 13:33:54 Fica estipulado que serão conhecidos apenas os pedidos de esclarecimentos e as impugnações apresentados até as 23:59 horas do dia 29/10/2020,
conforme itens 3.1 e 4.1 do edital, bem como entendimento do Tribunal de Contas do Paraná (Acórdão 1940/18 - Tribunal Pleno).

23/10/2020 às 13:33:30 O presente edital terá seus prazos reduzidos de acordo com a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Os prazos legais que sofreram redução são
aqueles previstos nos itens 11.4, 13.2 e 14.1.1 do Edital.
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Licitação [nº 841671] e Lote [nº 1]

L.P. DE BORBA & CIA LTDA - ME

TIE TAPETES - EIRELI

EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Valor R$ 13.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/11/2020 11:39:44:370

Situação da proposta Classificada

Nome do contato MARILDA DE FATIMA BORBA

Telefone +55 (41)30825627

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Descrição: Tapete Capacho Sanitizante e Secante DIMENSÕES MÍNIMAS: 67,5cm x 45cm. MATERIAL: Vinil,
CARACTERÍSTICAS: Capacho com friso para contenção da solução sanitária e tapete para secagem dos calçados no
mesmo produto. Base antiderrapante. Marca: Marca própria Validade da proposta: 60 dias

Valor R$ 13.435,10

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 03/11/2020 17:29:13:821

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VIVIANE BORGES MARTINS

Telefone +55 (11)975068105

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Tapete Capacho Sanitizante e Secante DIMENSÕES MÍNIMAS: 67,5cm x 45cm. MATERIAL: Vinil, CARACTERÍSTICAS:
Capacho com friso para contenção da solução sanitária e tapete para secagem dos calçados no mesmo produto. Base
antiderrapante. MARCA/MODELO: KAPAZI SANITIZANTE E SECANTE

Valor R$ 13.435,10

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 04/11/2020 09:11:07:107

Situação da proposta Classificada

Nome do contato EUDES CRISTIANO VARGAS

Telefone +55 (44)984210742

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Tapete Capacho Sanitizante e Secante DIMENSÕES MÍNIMAS: 67,5cm x 45cm. MATERIAL: Vinil, CARACTERÍSTICAS:
Capacho com friso para contenção da solução sanitária e tapete para secagem dos calçados no mesmo produto. Base
antiderrapante. Marca Masterkap

Valor R$ 250.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 23/10/2020-16:47:43

Situação da proposta Desclassificada

Data e hora desclassificação 04/11/2020-13:59:40

Justificativa

Nome do contato vanderlei lopes

Telefone +0 (31)31460859

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca do produto: Tp
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