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ATA DA SESSÃO PÚELIGA DO PREGAO

Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA - CONSELHO

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA - (PR)

Licitação: (Ano: 2OITlCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA / No

Processo: 4112017)

Às 10:01:21 horas do dia 24lOBl2O17 no endereço RUA XV DE NOVEMBRO'2797

ANDAR, bairro CENTRO, da cidade de cuRlTlBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

sr(a). ANDRE LUIZ JUSTUS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realizaçâo da Sessão Pública de Licitação do Pregão No Processo:4112017

- 2017111120i7 que tem por objeto Aquisição futura e parcelada de água mineral com

entreg a desce ntralizada'

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Água para Sede do Coren PR em Curitiba

Lote (2)- Agua mineral para a Subseção Cascavel PR'

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Água para a Subseção Londrina PR

Näo foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Água paru a Subseção Maringá PR.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitaçäo

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

seguintes menores Preços:

Lote (1) - Água para Sede do Coren PR em Curitiba
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Lote (2) - Agua mineral para a Subseção Cascavel PR'

Não foram localizadas lances para este lote'

Lote (3) - Água para a Subseção Londrina PR

Não foram localizadas lances para este lote

Lote (4) - Agua parc a Subseçäo Maringá PR'

Não foram localizadas lances para este lote

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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 24t08t2017, às 10:49:08 horas, no lote (1) - Água para Sede do Coren PR em

Curitiba. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 2810812017, às 17:08:47

horas, a situaçäo do lote foi finalizada.

No dia 28108t2017, às 17:08:47 horas, no lote (1)-Agua para sede do coren PR em

Cu¡tiba. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteraçäo foi

o seguinte: proposta aceita. No dia 3OlOBl2O17, às 10:41 17 horas, a situação do lote foi

tinalizada

No dia gOlOBl2O17, às 10:41:17 horas, no lote (1)-,Agua para Sede do Coren PR em

Curitiba. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. o motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico à empresa AJM REFRIGERACAO LTDA - ME o Lote 1 pelo valor total de

R$ 7.500,00

No dia 3olo8l2o17, às 10:41:17 horas, no lote (1) - Agua para sede do coren PR em

Curitiba. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitaçäo à

empresa AJM REFRIGERACAO LTDA - ME com o valor R$ 7'500'00'

No lote (2) -Água mineral paraa Subseção Cascavel PR. - não foram encontradas

propostas.

No lote (3) - Água para asubseção Londrina PR - não foram encontradas propostas

No lote (a) - Agua para a Subseção Maringá PR. - não foram encontradas propostas'
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No dia 3010812017, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata

Registro que não foram realizadas negociações posteriores a Disputa em virtude dos

valores propostos pela empresa vencedora estarem bem abaixo dos valores de referência'

sob pena de inexequibilidade'

No dia 3olo8l2o17, às 1 0:44:47 horas, o Pregoeiro da licitaçäo - ANDRE LUIZ JUSTUS -

alterou informaçöes na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE

RE6¡STRO DE PREÇO (PA 41 12017 - 2410812018) LICITAçÃO.

No dia 3OlOBl2O17, às 1 0:44;54 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDRE LUIZ JUSTUS -

alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: ALTERAR ATA DE REGISTRO

DE PREçO (PA4112017 -24t08t2018) LlClrAçÃO.

No dia 3OtOgl2O17, às 1O:45:57 horas, a autoridade competente da licitação - SIMONE

APARECIDA PERUZZO - alterou a situação da licitação para homologada'

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

dec larou encerrados os trabalhos. Anexo a ala segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento

oerro

SIMONE PERUZZO

Competente

ADRIANE G LIMA

Membro Equi

Proponentes:
04.895.649/0001-79 AGUA MINERAL NATURALE LTDA' EPP

20.068.882/0001-34 AJM REFRIGERACAO LTDA' ME

08.542,10710001-73 DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

O4.87}.O12IOOO1-99 EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP

Apo
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