
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA - SERVICO SOCIAL

DO COMERCIO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA / Nº Processo:

Sesc/PA)

 

     às 09:00:07 horas do dia 09/01/2020 no endereço AVENIDA ASSIS DE

VASCONCVELOS-359 1 5 E 6 ANDARES, bairro COMERCIO, da cidade de BELEM - PA,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: Sesc/PA - 2019/19/0060-PG que tem por

objeto Fornecimento e instalação de mobiliários para a Clínica Odontológica da Unidade

Operacional Sesc Doca, para a Biblioteca da Unidade Operacional Sesc Santarém e para o

Centro Educacional Sesc Castanhal.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital.

Lote (2) - Aquisição de mobiliário - entrega em Castanhal - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital.

Lote (3) - Aquisição de mobiliário - entrega em Santarém - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 100.000,00

11/12/2019 15:37:07:675 CENTRA MOVEIS S/A  R$ 179.977,74

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 100.000,00
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Lote (2) - Aquisição de mobiliário - entrega em Castanhal - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital.

Lote (3) - Aquisição de mobiliário - entrega em Santarém - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital.

 

    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 09/01/2020, às 09:41:58 horas, no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/01/2020, às 12:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2020, às 12:54:06 horas, no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor: KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP.

No dia 22/01/2020, às 15:23:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/01/2020, às 15:23:57 horas, no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante apresentou proposta

ajustada e documentos de habilitação conforme Edital e anexos. Está aberto prazo de 30

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. Conforme item 11.1.1. No dia

22/01/2020, às 15:54:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/01/2020, às 15:54:10 horas, no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Confirmamos que a tramitação do

processo licitatório foi atendida conforme a legislação pertinente. O processo irá ser

09/01/2020 09:08:40:028 CENTRA MOVEIS S/A  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/01/2020 07:36:33:182 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00
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encaminhado para homologação e adjudicação.

 

    No dia 22/01/2020, às 15:54:10 horas, no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa CENTRA MOVEIS S/A com o valor R$ 108.583,41.

 

    No dia 09/01/2020, às 09:21:52 horas, no lote (2) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Castanhal - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/01/2020, às 10:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Aquisição de mobiliário - entrega em Castanhal - conforme anexos Ia, Ib e II

do edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 09/01/2020, às 09:45:03 horas, no lote (3) - Aquisição de mobiliário - entrega em

Santarém - conforme anexos Ia, Ib e II do edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/01/2020, às 10:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Aquisição de mobiliário - entrega em Santarém - conforme anexos Ia, Ib e II

do edital. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 12/12/2019, às 09:10:24 horas, a autoridade competente da licitação - BRUNO

ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO - alterou a situação da licitação para revogada.

O motivo da alteração foi o seguinte: Marcar nova data de abertura.

 

    No dia 12/12/2019, às 11:45:53 horas, a autoridade competente da licitação - BRUNO

ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO - alterou a situação da licitação para anulada.

O motivo da alteração foi o seguinte: Paara nova publicação.

 

    No dia 12/12/2019, às 16:14:53 horas, a autoridade competente da licitação - BRUNO

ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO - alterou a situação da licitação para revogada.

O motivo da alteração foi o seguinte: para nova publicação.

 

    No dia 13/12/2019, às 08:23:28 horas, a autoridade competente da licitação - BRUNO

ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO - alterou a situação da licitação para anulada.

O motivo da alteração foi o seguinte: anulada.

 

    às08:24:53 do dia 13/12/2019 as seguintes datas foram alteradas por BRUNO

ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO: abertura de propostas (de 12/12/2019-

08:00:00 para 09/01/2020-08:00:00); inicio da disputa (de 12/12/2019-09:00:00 para

09/01/2020-09:00:00)
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    No dia 09/01/2020, às 10:07:07 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP,

no lote (2) - Aquisição de mobiliário - entrega em Castanhal - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada conforme subitem 10.2.3 do

edital �Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com

preços manifestamente inexequíveis.� A licitante não se manifestou no prazo proposta a

contraproposta, desclassificada também conforme subitem 9.1.2.

 

    No dia 09/01/2020, às 10:07:22 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP,

no lote (3) - Aquisição de mobiliário - entrega em Santarém - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada conforme subitem 10.2.3 do

edital �Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com

preços manifestamente inexequíveis.� A licitante não se manifestou no prazo proposta a

contraproposta, desclassificada também conforme subitem 9.1.2.

 

    No dia 09/01/2020, às 12:54:06 horas, o Pregoeiro da licitação - AMANDA CAMILA

CORDEIRO DE JESUS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP,

no lote (1) - Aquisição de mobiliário - entrega em Belém - conforme anexos Ia, Ib e II do

edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificada, conforme o item 10.1.1 do

Edital �A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta, será

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

 

    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.

 

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS

Pregoeiro da disputa

 

BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO DOURADO

Autoridade Competente

 

ALDERLAN SOARES DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP
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