
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA

PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:

16.688.932-4)

 

     às 15:00:12 horas do dia 14/04/2021 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). TIAGO HERNANDES TONIN, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: 16.688.932-4 - 2021/004/2021 que tem por objeto Registro de preços para a

aquisição de dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores

da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de preços para aquisição de dispensadores, em acrílico, de álcool gel

para mesa, para uso dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

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

 

Lote (1) - Registro de preços para aquisição de dispensadores, em acrílico, de álcool gel

para mesa, para uso dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/04/2021 13:43:48:237 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP  R$ 45.500,00

13/04/2021 16:52:14:309 SOLO COMERCIAL EIRELI  R$ 45.604,00

14/04/2021 10:20:00:225 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL
LTDA  R$ 65.000,00

13/04/2021 14:01:37:626 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRI  R$ 45.604,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/04/2021 15:22:06:807 SOLO COMERCIAL EIRELI  R$ 27.300,00

14/04/2021 15:21:43:656 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL
LTDA  R$ 27.400,00

14/04/2021 15:14:58:273 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP  R$ 32.656,00

13/04/2021 14:01:37:626 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRI  R$ 45.604,00
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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 14/04/2021, às 15:33:14 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No

dia 27/04/2021, às 15:08:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/04/2021, às 15:08:12 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o

fornecedor: SOLO COMERCIAL EIRELI. No dia 17/05/2021, às 14:22:11 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/05/2021, às 14:22:11 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o

fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA. No dia

25/05/2021, às 09:32:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/05/2021, às 09:32:39 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Os documentos da empresa estão de acordo com o

edital, bem como a sua amostra foi aprovada. No dia 27/05/2021, às 19:38:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 19:38:23 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.

 

    No dia 27/05/2021, às 19:38:23 horas, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de

dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria

Pública do Estado do Paraná. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote
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da licitação á empresa MARCOS AURELIO COLLACO-EPP com o valor R$ 32.656,00.

 

    No dia 27/04/2021, às 15:08:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - SOLO COMERCIAL EIRELI, no lote (1) - Registro de

preços para aquisição de dispensadores, em acrílico, de álcool gel para mesa, para uso dos

servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná. O motivo da desclassificação foi:

Conforme análise da amostra realizada pela área técnica: "a amostra entregue não se

encontra de acordo com as especificações, tal recusa na aceitação se justifica em virtude do

material com o qual o item (frasco dispensador) fora fabricado ser distinto daquele descrito

no Termo de Referência, o qual prevê o fornecimento de dispensador de álcool em gel para

mesa, Material: Acrílico, diferentemente do que fora entregue pelo fornecedor, que se trata

de dispensador de álcool em gel para mesa em Plástico conforme imagem abaixo.".

 

    No dia 17/05/2021, às 14:22:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES

TONIN - desclassificou o fornecedor - CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM

GERAL LTDA, no lote (1) - Registro de preços para aquisição de dispensadores, em acrílico,

de álcool gel para mesa, para uso dos servidores da Defensoria Pública do Estado do

Paraná. O motivo da desclassificação foi: Conforme análise da amostra realizada pela área

técnica: "a amostra entregue não se encontra de acordo com as especificações, tal recusa

na aceitação se justifica em virtude do material com o qual o item (frasco dispensador) fora

fabricado ser distinto daquele descrito no Termo de Referência, o qual prevê o fornecimento

de dispensador de álcool em gel para mesa, Material: Acrílico, diferentemente do que fora

entregue pelo fornecedor, que se trata de porta sabonete para mesa em Poliestireno

conforme imagem abaixo.".

 

    No dia 07/06/2021, às 21:25:55 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.

 

TIAGO HERNANDES TONIN

Pregoeiro da disputa

 

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Autoridade Competente

 

NELSON CAVALARO JUNIOR

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
29.590.960/0001-30 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

23.358.643/0001-07 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI

81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

11.102.277/0001-41 SOLO COMERCIAL EIRELI
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Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 864266] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 SOLO COMERCIAL EIRELI EPP* Desclassificado R$ 27.300,00 14/04/2021 15:22:06:807

2 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME* Desclassificado R$ 27.400,00 14/04/2021 15:21:43:656

3 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP EPP* Arrematante R$ 32.656,00 14/04/2021 15:14:58:273

4 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI EPP* Classificado R$ 45.604,00 13/04/2021 14:01:37:626

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 15:00:12:912 SISTEMA Começou a disputa do lote.

14/04/2021 15:00:12:912 SISTEMA A melhor proposta foi de R$45.500,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

14/04/2021 15:00:12:912 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.

14/04/2021 15:00:12:912 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.

14/04/2021 15:00:12:912 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

14/04/2021 15:00:12:912 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

14/04/2021 15:00:12:912 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.

14/04/2021 15:00:12:912 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.

14/04/2021 15:00:12:912 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.

14/04/2021 15:01:07:946 PREGOEIRO Boa tarde a todos. Já é possível dar lances.

14/04/2021 15:01:44:979 PREGOEIRO Ressalto que o arrematante deverá enviar seus documentos em até 24 horas, conforme item 11.1 do
edital

14/04/2021 15:08:12:912 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

14/04/2021 15:08:12:912 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

14/04/2021 15:08:12:912 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

14/04/2021 15:10:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:12:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:14:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:16:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:18:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:20:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:22:12:912 SISTEMA Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
intermediários.

14/04/2021 15:24:12:912 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

14/04/2021 15:24:12:912 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

14/04/2021 15:24:12:912 SISTEMA A menor proposta foi dada por SOLO COMERCIAL EIRELI no valor de R$27.300,00.

14/04/2021 15:24:12:912 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

* 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
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Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Mostrando de 1 até 31 de 31 registros

Data e hora do registro Participante Mensagem

14/04/2021 15:32:35:701 PREGOEIRO Ressalto que o arrematante deverá enviar seus documentos em até 24 horas, conforme item 11.1 do
edital.

14/04/2021 15:33:02:267 PREGOEIRO Obrigado a todos pela participação. Boa tarde.

14/04/2021 15:33:14:169 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

19/04/2021 17:40:51:416 PREGOEIRO SOLO COMERCIAL EIRELI, os documentos da empresa estão de acordo com o edital. Assim, solicitamos
a apresentação de uma amostra do produto, conforme capítulo 4 do termo de referência. O prazo é de 5
dias úteis (até 27/04).

27/04/2021 16:02:53:718 PREGOEIRO Tendo em vista a desclassificação da arrematante originária, convoco a empresa CAPY
REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA a apresentar sua proposta recomposta, conforme
item 11.1 do edital.

30/04/2021 14:20:03:681 PREGOEIRO CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, os documentos da empresa estão de
acordo com o edital. Assim, solicitamos a apresentação de uma amostra do produto, conforme capítulo 4
do termo de referência.

30/04/2021 14:20:34:459 PREGOEIRO Tendo em vista que a empresa tem sede fora do estado do Paraná, o prazo de 5 dias úteis poderá ser
contado com relação à postagem da amostra nos Correios.

17/05/2021 14:24:41:144 PREGOEIRO Tendo em vista a desclassificação da empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL
LTDA, convoco a empresa MARCOS AURELIO COLLACO-EPP a apresentar sua proposta recomposta,
conforme item 11.1 do edital.

21/05/2021 14:03:28:897 PREGOEIRO MARCOS AURELIO COLLACO-EPP, os documentos da empresa estão de acordo com o edital. Assim,
solicitamos a apresentação de uma amostra do produto, conforme capítulo 4 do termo de referência.

25/05/2021 09:34:35:744 PREGOEIRO Tendo em vista a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para manifestação justificada da
intenção de recorrer, conforme capítulo 13 do edital.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 13/04/2021 14:01:37:626 --- R$ 45.604,00 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI

2 13/04/2021 16:52:14:309 --- R$ 45.604,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

3 14/04/2021 10:20:00:225 --- R$ 65.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

4 14/04/2021 13:43:48:237 --- R$ 45.500,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

5 14/04/2021 15:04:13:943 --- R$ 45.400,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

6 14/04/2021 15:08:21:745 --- R$ 45.300,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

7 14/04/2021 15:10:04:149 --- R$ 55.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

8 14/04/2021 15:10:59:735 --- R$ 54.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

9 14/04/2021 15:11:18:640 --- R$ 51.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

10 14/04/2021 15:11:23:981 --- R$ 45.200,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

11 14/04/2021 15:11:47:472 --- R$ 45.150,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

12 14/04/2021 15:12:08:368 --- R$ 50.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

13 14/04/2021 15:12:43:511 --- R$ 49.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

14 14/04/2021 15:12:52:035 --- R$ 45.145,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

15 14/04/2021 15:13:15:832 --- R$ 38.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

16 14/04/2021 15:13:20:504 --- R$ 45.100,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

17 14/04/2021 15:13:39:140 --- R$ 37.950,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

18 14/04/2021 15:13:46:080 --- R$ 45.000,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

19 14/04/2021 15:14:01:661 --- R$ 33.000,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

20 14/04/2021 15:14:10:457 --- R$ 37.940,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

21 14/04/2021 15:14:29:044 --- R$ 32.990,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

22 14/04/2021 15:14:58:273 --- R$ 32.656,00 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

23 14/04/2021 15:15:16:030 --- R$ 32.500,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

24 14/04/2021 15:15:33:202 --- R$ 32.100,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

25 14/04/2021 15:16:38:569 --- R$ 31.990,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

26 14/04/2021 15:17:20:158 --- R$ 29.700,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

27 14/04/2021 15:17:41:244 --- R$ 29.600,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

28 14/04/2021 15:18:36:910 --- R$ 27.600,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

29 14/04/2021 15:19:10:031 --- R$ 27.500,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

30 14/04/2021 15:21:43:656 --- R$ 27.400,00 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

31 14/04/2021 15:22:06:807 --- R$ 27.300,00 SOLO COMERCIAL EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

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.

Data/Hora 17/05/2021 14:22:11:341  -  Arrematado

Data/Hora 25/05/2021 09:32:39:989  -  Declarado vencedor

Data/Hora 27/05/2021 19:38:23:575  -  Adjudicado
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Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

Contratado R$   32.656,00

Data/Hora 17/05/2021-14:22:10

Fornecedor CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

Observação Conforme análise da amostra realizada pela área técnica: "a amostra entregue não se encontra de acordo com as especificações, tal recusa na aceitação
se justifica em virtude do material com o qual o item (frasco dispensador) fora fabricado ser distinto daquele descrito no Termo de Referência, o qual prevê o
fornecimento de dispensador de álcool em gel para mesa, Material: Acrílico, diferentemente do que fora entregue pelo fornecedor, que se trata de porta
sabonete para mesa em Poliestireno conforme imagem abaixo."

Data/Hora 27/04/2021-15:08:11

Fornecedor SOLO COMERCIAL EIRELI

Observação Conforme análise da amostra realizada pela área técnica: "a amostra entregue não se encontra de acordo com as especificações, tal recusa na aceitação
se justifica em virtude do material com o qual o item (frasco dispensador) fora fabricado ser distinto daquele descrito no Termo de Referência, o qual prevê o
fornecimento de dispensador de álcool em gel para mesa, Material: Acrílico, diferentemente do que fora entregue pelo fornecedor, que se trata de
dispensador de álcool em gel para mesa em Plástico conforme imagem abaixo."
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Licitação [nº 864266] e Lote [nº 1]

MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI

SOLO COMERCIAL EIRELI

CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

Valor R$ 45.500,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/04/2021 13:43:48:237

Situação da proposta Classificada

Nome do contato MARCOS AURELIO COLLACO

Telefone +0 (41)32733055

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

item 01- Dispensador de Álcool em Gel para mesa. MATERIAL: Acrílico. CAPACIDADE: 350 ml. MODELO: com válvula
pump. CARACTERÍSTICAS: durabilidade; alta transparência; alta resistência a quedas e impactos; Material 100% atóxico.
marca: Metalotec - Modelo(linha): Málaga

Valor R$ 45.604,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 13/04/2021 14:01:37:626

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ARISTEU DE OLIVEIRA CRUZ

Telefone +55 (41)997091186

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Dispensador de Álcool em Gel para mesa. MATERIAL: Acrílico. CAPACIDADE: 350 ml. MODELO: com válvula pump.
CARACTERÍSTICAS: durabilidade; alta transparência; alta resistência a quedas e impactos; Material 100% atóxico. INV

Valor R$ 45.604,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 13/04/2021 16:52:14:309

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDREI CASTRO VILHA

Telefone +55 (41)32491040

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Dispensador de Álcool em Gel para mesa. MATERIAL: Acrílico. CAPACIDADE: 350 ml. MODELO: com válvula pump.
CARACTERÍSTICAS: durabilidade; alta transparência; alta resistência a quedas e i mpactos; Material 100% atóxico. -
MARCA: GERMIDERME

Valor R$ 65.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 14/04/2021 10:20:00:225

Situação da proposta Classificada

Nome do contato CARLOS FARIA CAVALCANTI

Telefone +0 (11)934270771

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Dispensador de Álcool em Gel para mesa. MATERIAL: Acrílico. CAPACIDADE: 350 ml. MODELO: com válvula pump.
CARACTERÍSTICAS: durabilidade; alta transparência; alta resistência a quedas e impactos; Material 100% atóxico.
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Mostrando de 1 até 17 de 17 registros

Licitação [nº 864266]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

27/05/2021 às 19:39:40 Tendo em vista a adjudicação do objeto, inicia-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de integrar o cadastro de
reserva, conforme item 14.1.1 e ss. do edital.

25/05/2021 às 09:35:30 Tendo em vista a declaração de vencedor, inicia-se o prazo de 24 horas para manifestação justificada da intenção de recorrer, conforme capítulo 13 do
edital.

25/05/2021 às 09:31:39 Segue link para conferência da documentação da empresa MARCOS AURELIO COLLACO-EPP (ficará ativo até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1jCPc9RYd8mpRfmUR7f_eXfWWBJ_5cKCk?usp=sharing

25/05/2021 às 09:23:21 Informo a inclusão em anexo do resultado da análise da amostra do produto ofertado pela empresa MARCOS AURELIO COLLACO-EPP
(APROVACAO-AMOSTRA-MARCOS.PDF).

21/05/2021 às 14:04:31 MARCOS AURELIO COLLACO-EPP, os documentos da empresa estão de acordo com o edital. Assim, solicitamos a apresentação de uma amostra do
produto, conforme capítulo 4 do termo de referência. O prazo é de 5 dias úteis (até 28/05). Endereço de entrega: Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro
Cívico, Curitiba-PR, CEP 80.530-010. Aos cuidados de Jeniffer, do Departamento de Infraestrutura e Materiais.

17/05/2021 às 14:25:57 Tendo em vista a desclassificação da empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, convoco a empresa MARCOS AURELIO
COLLACO-EPP a apresentar sua proposta recomposta, conforme item 11.1 do edital.

17/05/2021 às 14:25:38 Informo a inclusão em anexo do resultado da análise da amostra do produto ofertado pela empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM
GERAL LTDA (TERMO-RECUSA-AMOSTRA-CAPY.PDF).

30/04/2021 às 14:21:05 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, os documentos da empresa estão de acordo com o edital. Assim, solicitamos a
apresentação de uma amostra do produto, conforme capítulo 4 do termo de referência. Tendo em vista que a empresa tem sede fora do estado do
Paraná, o prazo de 5 dias úteis poderá ser contado com relação à postagem da amostra nos Correios.

27/04/2021 às 16:02:59 Tendo em vista a desclassificação da arrematante originária, convoco a empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA a
apresentar sua proposta recomposta, conforme item 11.1 do edital.

27/04/2021 às 15:05:49 Informo a inclusão em anexo do resultado da análise da amostra do produto ofertado pela empresa SOLO COMERCIAL EIRELI (TERMO-RECUSA-
AMOSTRA-SOLO.PDF).

19/04/2021 às 17:46:09 Segue link para conferência da documentação da empresa SOLO COMERCIAL EIRELI (ficará ativo até a finalização da licitação):
https://drive.google.com/drive/folders/1pDHblLMvGLQrSfaHzdsxRxmhSNIF478_?usp=sharing

19/04/2021 às 17:41:03 SOLO COMERCIAL EIRELI, os documentos da empresa estão de acordo com o edital. Assim, solicitamos a apresentação de uma amostra do produto,
conforme capítulo 4 do termo de referência. O prazo é de 5 dias úteis (até 27/04). Endereço de entrega: Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico,
Curitiba-PR, CEP 80.530-010. Aos cuidados de Jeniffer, do Departamento de Infraestrutura e Materiais.

07/04/2021 às 19:31:23 Informo a inclusão em anexo de resposta a pedido de esclarecimento ("ESCLARECIMENTO-02.PDF").

07/04/2021 às 19:23:31 Ressalto que as propostas deverão levar em consideração o valor TOTAL para o lote, conforme item 10.2 do edital.

05/04/2021 às 16:11:12 Informo a inclusão em anexo de resposta a pedido de esclarecimento ("ESCLARECIMENTO-01.PDF").

31/03/2021 às 13:06:26 Os pedidos de esclarecimentos ou as impugnações deverão ser apresentados até as 19:00 horas do dia 09/04/2021, conforme itens 3.1 e 4.1 do edital,
bem como entendimento do Tribunal de Contas do Paraná (Acórdão 1940/2018 - Tribunal Pleno).

31/03/2021 às 13:06:21 Não é obrigatório anexar nenhum documento no momento do registro da proposta inicial, apesar das mensagens que aparecerão no sistema. Os
documentos poderão ser enviados na forma dos itens 11.1 e 11.2 do edital.


