
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA

PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo:

16.195.621-0)

 

     às 15:01:36 horas do dia 17/01/2022 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: 16.195.621-0 - 2022/001/2022 que tem por objeto Registro de preços para a

aquisição de refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente

instalado nas sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de preços para a aquisição de refis para purificadores de água,

compatíveis com o purificador atualmente instalado nas sedes da DPE-PR (IBBL FR600

EXPERT).

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

 

Lote (1) - Registro de preços para a aquisição de refis para purificadores de água,

compatíveis com o purificador atualmente instalado nas sedes da DPE-PR (IBBL FR600

EXPERT).

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2022 00:03:59:679 GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS
EQUIPAMENTOS ESCRI  R$ 41.338,00

17/01/2022 11:27:21:543 RICARDO LOPPNOW 05349739905  R$ 41.338,05

Data-Hora Fornecedor Lance

17/01/2022 15:02:22:259 RICARDO LOPPNOW 05349739905  R$ 41.333,00

06/01/2022 00:03:59:679 GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS
EQUIPAMENTOS ESCRI  R$ 41.338,00
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 17/01/2022, às 15:13:37 horas, no lote (1) - Registro de preços para a aquisição de

refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente instalado nas

sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 19/01/2022, às 12:56:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/01/2022, às 12:56:11 horas, no lote (1) - Registro de preços para a aquisição de

refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente instalado nas

sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital e

a amostra foi aprovada. No dia 20/01/2022, às 13:04:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/01/2022, às 13:04:09 horas, no lote (1) - Registro de preços para a aquisição de

refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente instalado nas

sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital e a amostra

foi aprovada.

 

    No dia 20/01/2022, às 13:04:09 horas, no lote (1) - Registro de preços para a aquisição de

refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente instalado nas

sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa RICARDO LOPPNOW 05349739905 com o valor R$

41.325,15.

 

    No dia 26/01/2022, às 12:00:49 horas, a autoridade competente da licitação - ANDRE

RIBEIRO GIAMBERARDINO - 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

 

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO

Autoridade Competente
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CAMILA DE SOUZA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

NELSON CAVALARO JUNIOR

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
81.889.693/0001-17 GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESCRI

33.491.637/0001-87 RICARDO LOPPNOW 05349739905

26/01/2022 Página 3 de 3

656
159

Inserido ao protocolo 16.195.621-0 por: Tiago Hernandes Tonin em: 26/01/2022 12:04. As assinaturas deste documento constam às fls. 656a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 8e0b06fa43971709ea7393f26b7f1b39.



656a
159

Documento: ATA_LICITACAO_PORTUGUES_915042.pdf.
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
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Licitação [nº 915042] e Lote [nº 1]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 RICARDO LOPPNOW 05349739905 ME* Arrematante R$ 41.325,15 20/01/2022 13:02:59:508

2 GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESCRI ME* Classificado R$ 41.338,00 06/01/2022 00:03:59:679

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

17/01/2022 15:01:36:698 SISTEMA Começou a disputa do lote.

17/01/2022 15:01:36:698 SISTEMA A melhor proposta foi de R$41.338,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:01:36:698 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:01:36:698 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.

17/01/2022 15:02:43:191 PREGOEIRO Boa tarde, Já é possível dar lances

17/01/2022 15:06:12:602 PREGOEIRO Ressalto que os documento deverão ser encaminhados até o primeiro dia útil seguinte ao encerramento
da etapa de lances, conforme item 11.1 do edital

17/01/2022 15:09:36:698 SISTEMA Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.

17/01/2022 15:09:36:698 SISTEMA A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2
minutos da sessão pública.

17/01/2022 15:09:36:698 SISTEMA Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

17/01/2022 15:09:49:408 PREGOEIRO é possível melhorar o lance?

17/01/2022 15:11:36:698 SISTEMA Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.

17/01/2022 15:11:36:698 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

17/01/2022 15:11:36:698 SISTEMA A menor proposta foi dada por RICARDO LOPPNOW 05349739905 no valor de R$41.333,00.

17/01/2022 15:11:36:698 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

17/01/2022 15:13:33:205 PREGOEIRO 11.1. A arrematante deverá anexar no sistema licitações-e, por meio da opção Enviar Anexo , até o
primeiro dia útil seguinte ao encerramento da etapa de lances, a proposta recomposta assinada contendo
obrigatoriamente todas as informações constante

17/01/2022 15:13:37:817 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

17/01/2022 15:24:28:589 PREGOEIRO Solicito a redução do valor da proposta, se possível.

17/01/2022 15:42:28:158 PREGOEIRO Ressalto que, conforme cap. 4 do Termo de Referência, será solicitada a apresentação de uma amostra
do produto.

17/01/2022 15:44:20:674 RICARDO LOPPNOW
05349739905

Boa tarde, levo a documentação e amostra amanhã 18/01/2022, conforme solicitado.

17/01/2022 16:39:21:324 PREGOEIRO Favor entregar a amostra para Diego Martins / (41) 9577-8655. Não é necessário levar a documentação
impressa. Peço apenas para anexar a proposta final no sistema ou enviar para
licitacoes@defensoria.pr.def.br. Obrigado.

19/01/2022 12:58:30:617 PREGOEIRO Tendo em vista a declaração de vencedor, inicia-se agora o prazo de 24 horas para o envio de eventual
manifestação justificada da intenção de recorrer, conforme capítulo 15 do edital.

Lista de lances   

Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

Responsável

ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO

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

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Data/Hora lance ! Lance Nome do fornecedor

1 06/01/2022 00:03:59:679 --- R$ 41.338,00 GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESCRI

2 17/01/2022 11:27:21:543 --- R$ 41.338,05 RICARDO LOPPNOW 05349739905

3 17/01/2022 15:02:22:259 --- R$ 41.333,00 RICARDO LOPPNOW 05349739905

Histórico da análise das propostas e lances   

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 17/01/2022 15:13:37:817  -  Arrematado

Data/Hora 19/01/2022 12:56:11:576  -  Declarado vencedor

Data/Hora 20/01/2022 13:04:09:708  -  Adjudicado

Fornecedor RICARDO LOPPNOW 05349739905

Contratado R$   41.325,15

Motivo A empresa cumpriu as condições do edital e a amostra foi aprovada.
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Licitação [nº 915042] e Lote [nº 1]

GMG COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS EQUIPAMENTOS ESCRI

ALEX SANTOS ARAUJO

RICARDO LOPPNOW 05349739905

Valor R$ 41.338,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 06/01/2022 00:03:59:679

Situação da proposta Classificada

Nome do contato LUIS GRUBER

Telefone +0 (41)32757850

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Registro de preços para a aquisição de refis para purificadores de água, compatíveis com o purificador atualmente instalado
nas sedes da DPE-PR (IBBL FR600 EXPERT).

Valor R$ 41.338,05

Segmento Microempresa

Data da desistência 15/01/2022 20:34:09:033

Situação da proposta Desistida

Nome do contato Alex Santos Araújo

Telefone +55 (71)983285979

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Marca: Planeta Água Modelo: E3 Garantia: 12 meses

Valor R$ 41.338,05

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 17/01/2022 11:27:21:543

Situação da proposta Classificada

Nome do contato RICARDO LOPPNOW

Telefone +0 (41)991637113

Descrição/Observações
(conforme instrumento
convocatório)

Refil para purificadores de água Aplicação: Para manutenção, de purificador de água da marca IBBL, modelo FR600
EXPERT. Dimensões: compatível com o purificador atualmente instalado nas Sedes da DPE/PR (IBBL FR600 EXPERT).
Etapas de Filtragem: 7(sete). Unidade de Medida: Unitário - Marca: Hidro Filtros - Referência: 903-0560 - Demais condições,
especificações e prazos, conforme edital e seus anexos.

javascript:
javascript:
javascript:


20/01/2022 13:07 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/1

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Licitação [nº 915042]

Lista de mensagens   

Data e Hora Texto

20/01/2022 às 13:07:07 Tendo em vista a adjudicação do objeto, inicia-se agora o prazo de 24 (horas) para o envio de manifestação de intenção de integrar o cadastro de
reserva, de que trata o Decreto Estadual 7.303/2021, praticando o mesmo preço ofertado pelo licitante vencedor, conforme item 16.2 do edital.

19/01/2022 às 12:58:46 Tendo em vista a declaração de vencedor, inicia-se agora o prazo de 24 horas para o envio de eventual manifestação justificada da intenção de
recorrer, conforme capítulo 15 do edital.

19/01/2022 às 12:55:00 Informo que inclui em anexo a proposta final da empresa e o termo de aprovação da amostra enviada (PROPOSTA-FINAL.PDF e APROVACAO-
AMOSTRA.PDF).

12/01/2022 às 13:02:34 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser incluídos no sistema licitações-e até a data e horário previstos para a sessão, conforme item
8.2 do edital.
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Licitação [nº 915042]

Inclusão de documentos

Data de publicação Número anexo Nome do arquivo Ação

03/01/2022 às 17:18:03 1 EDITAL-PE-01-22.PDF  

03/01/2022 às 18:43:41 2 ANEXOS-PE-01-22.ZIP  

19/01/2022 às 12:49:38 3 PROPOSTA-FINAL.PDF apagarapagar

19/01/2022 às 12:54:09 4 APROVACAO-AMOSTRA.PDF apagarapagar

Informe o documento Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo incluirincluir

Padrão de nomenclatura dos arquivos
A extensão do arquivo deverá ser no seguinte formato: Rich Text (.rtf), Portable Document (.pdf) ou Zipfile (.zip). 
O nome do arquivo não poderá conter acentuação, espaços em branco ou caracteres especiais. 
O tamanho máximo dos arquivos está limitado em 1 MB (Megabytes) ou 1024 KB (Kilobytes). 
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