
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - SESI DEPARTAMENTO

REGIONAL PR - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI / Nº Processo: 20423/20)

 

     às 09:03:22 horas do dia 17/03/2020 no endereço AVENIDA CANDIDO DE ABREU 200 3

ANDAR, bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). PRISCILA RANZANI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

20423/20 - 2020/2.0251/20 que tem por objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO

TEMPERADO INCOLOR, INCLUINDO ESQUADRIAS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO,

BEM COMO A MÃO DE OBRA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro incolor 10 mm temperado conforme edital.

Valor máximo R$ 61.168,33

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro incolor 10 mm temperado conforme edital.

Valor máximo R$ 61.168,33

 

    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

16/03/2020 18:51:04:122 JCBD CONSTRUTORA EIRELI  R$ 5.000.000,00

16/03/2020 22:15:38:741 DACAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA  R$ 61.168,33

16/03/2020 20:01:29:075 M.P. MARQUES LOCACOES E SERVICOS  R$ 61.168,33

Data-Hora Fornecedor Lance

17/03/2020 09:45:05:378 M.P. MARQUES LOCACOES E SERVICOS  R$ 57.939,99

17/03/2020 09:44:59:588 JCBD CONSTRUTORA EIRELI  R$ 57.942,00

17/03/2020 09:23:42:954 DACAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA  R$ 59.950,00
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    No dia 17/03/2020, às 09:46:48 horas, no lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro

incolor 10 mm temperado conforme edital. Valor máximo R$ 61.168,33 -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 31/03/2020, às 13:55:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/03/2020, às 13:55:52 horas, no lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro

incolor 10 mm temperado conforme edital. Valor máximo R$ 61.168,33 -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise

dos documentos de habilitação e da proposta, assim como da emissão de parecer técnico

positivo, o fornecedor foi habilitado. No dia 02/04/2020, às 11:39:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/04/2020, às 11:39:18 horas, no lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro

incolor 10 mm temperado conforme edital. Valor máximo R$ 61.168,33 -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após verificação da

regularidade dos atos praticados pela comissão e ratificação do resultado do certame,

atribui-se ao interessado o direito de executar o objeto a ser contratado, conforme item 6.21

do edital e com fulcro no art. 21, inc. XV c/c art. 4º, incs. V e VI do Regulamento de

Licitações e Contratos do Sesi.

 

    No dia 02/04/2020, às 11:39:18 horas, no lote (1) - Fornecimento e instalação de vidro

incolor 10 mm temperado conforme edital. Valor máximo R$ 61.168,33 -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M.P. MARQUES

LOCACOES E SERVICOS com o valor R$ 57.939,99.

 

    No dia 06/03/2020, às 09:13:30 horas, a autoridade competente da licitação - NADIA DE

JESUS DOS SANTOS - substitui o Pregoeiro FABRICIO DANIEL NICHELE. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atribuida como pregoeira.

 

    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.

 

PRISCILA RANZANI

Pregoeiro da disputa

 

NADIA DE JESUS DOS SANTOS

Autoridade Competente
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ALESSANDRA TEODORO SILVERIO

Membro Equipe Apoio

 

FABRICIO DANIEL NICHELE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
31.525.825/0001-53 DACAN CONSTRUCOES CIVIS LTDA

29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI

25.132.099/0001-06 M.P. MARQUES LOCACOES E SERVICOS
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