
ATA DA sESSÃo púeltcA Do PREc

Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA - (PR)

Licitação: (Ano: 2017ICONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG

Processo: PA 3912017)

Às 10:04:23 horas do dia 1010712017 no endereço RUA XV D

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

Sr(a). ANDRE LUIZ JUSTUS, e a respectiva Equipe de Apoio, d

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do P

3912017 - 201711012017 que tem por objeto Contratação de pessoa

em solução tecnológica integrada de sistemas de visualizaçáo, âu

fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necess

necessidades da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem

mediante as condiçöes estabelecidas neste Edital e seus anexos,

Abertas as propostas, fDram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Solução integraca de sistema de visualização, áudio e co

espaços com recursos audiovisuais multimídia, fazendo o Planejam

equipamentos, com disponibilização de todos os materiais para a

incluindo mão de obra, bem como o fornecimento de serviços técni

infraestrutura lógica e elétrica, ajustes e todas as adequações dos a

necessárias para o perfeito funcionamento da referida solução,

instalação, configuração, customização, capacitação e operação na

de garantia on-site a fim de atender as necessidades deste

Enfermagem do Paraná COREN/PR, em seus ambientes (Auditóri

sala Diretoria) - localizado na Rua Prof. Joäo Argemiro Loyola,74

Data-Hora

06107 12017 1 0:03:38:522

061 07 12017 1 6:23:51 :47 4

07 107 12017 17 :39:1 1 :946

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

seguintes menores Preços:

UCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS L

TEC IAS STEMAS OVISUAIAUD

TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE

Fts

M DO PARANA / NO

NOVEMBR0-279 7

Pregoeiro da disputa

signado pelo ato de

ão No Processo: PA

rídica especializada

io e conferência com

rios para suprir as

Paranát Coren/PR,

cia, para ambientar

nto, Fornecimento de

uçäo do serviço,

s especializados de

bientes que se façam

incluindo montagem,

ução adquirida, além

nselho Regional de

Recepçåo, Plenário e

eminário Curitiba/PR.

Pronosta

Rs 240.000.00

R$ 240.780,00

R$ 240.000,00

R$ 500.000,00

. CONSELHO

sentados os
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Lote (1 ) - Solução integrada de sistema de visualizaçâo, áudio e confe

espaços com recursos audiovisuais multimídia, fazendo o Planejam

equipamentos, com disponibilizaçäo de todos os materiais para a

incluindo mão de obra, bem como o fornecimento de serviços técni

infraestrutura lógica e elétrica, ajustes e todas as adequaçöes dos

necessárias para o perfeito funcionamento da referida solução,

instalação, configuração, customização, capacitação e operaçáo na

de garantia on-site a fim de atender as necessidades deste

Enfermagem do Paraná COREN/PR, em seus ambientes (Auditório

Sala Diretoria) - localizado na Rua Prof. Joäo Argemiro Loyola,74

Dafa-Hora

10107 12017 10:43:45:1 44

1 Olñ7 l?ô17 I O'33'20: 1 65

1 0 I 07 I 20 17 1 0 :27 :42:9 1 3

07 107 12017 17 :39:1 1 :946

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da e

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e exami

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor p

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os

o valor estimado pan a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 1010712017, às 10:58:13 horas, no lote (1)- Solução int

visualização, áudio e conferência, para ambientar espaços com

multimídia, fazendo o Planejamento, Fornecimento de equipamento

de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão

fornecimento de serviços técnicos especializados de infraestrutura I

todas as adequações dos ambientes que se façam necess

funcionamento da referida solução, incluindo montagem, inst

customização, capacitaçäo e operação na solução adquirida, além d

de atender as necessidades deste Conselho Regional de Enf

COREN/PR, em seus ambientes (Auditório, Recepção, Plenário e Sa

na Rua Prof. João Argemiro Loyola,74 Seminário CuritibaiPR,

alterada para: arrematado. No dia 1110712017, às 14:5Q:14 horas,

finalizada.

No dia 1110712017, às 14:50:14 horas, no lote (1)- Solução in

CA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS L

TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS

SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE

Fls

cia, para ambientar

to, Fornecimento de

ecução do serviço,

s especializados de

bientes que se façam

ncluindo montagem,

ução adquirida, além

nselho Regional de

Recepção, Plenário e

eminário Curitiba/PR.

Lance

R$ 205.000,00

R$ 234 000 00

R$ 237.899,00

R$ 500.000,00

presa que ofertou o
a pelo Pregoeiro da

, quanto ao objeto

icados no mercado e

rada de sistema de

cursos audiovisuais

com disponibilização

e obra, bem como o

e elétrica, ajustes e

as para o perfeito
ação, configuração,
garantia on-site a fim

magem do Paraná

Diretoria) - localizado

a situação do lote foi

a situação do lote foi

grada de sistema de
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visualização, áudio e conferência, para ambientar espaços com

multimídia, fazendo o Planejamento, Fornecimento de equipamentos

de todos oS materiais para a execução do serviço, incluindo mão

fornecimento de serviços técn¡cos especializados de infraestrutura lóg

todas as adequações dos ambientes que se façam necessá

funcionamento da referida solução, incluindo montagem, insta

customizaçäo, capacitação e operaçäo na solução adquirida, além d

de atender as necessidades deste Conselho Regional de Enfe

COREN/PR, em seus ambientes (Auditório, Recepção, Plenário e Sal

na Rua Prof. João Argemiro Loyola,74 Seminário Curitiba/PR.

alterada para: declarado vencedor, O motivo da alteração foi o se

aceita. No dia 1310712017, às O9:22:26 horas, a situação do lote

No dia 1310712017, às 09:22:25 horas, no lote (1) - Solução in

visualização, áudio e conferência, para ambientar espaços com

multimídia, fazendo o Planejamento, Fornecimento de equi

de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão

fornecimento de serviços técnicos especializados de infraestrutura I

todas as adequações dos ambientes que se façam necessá

funcionamento da referida soluçäo, incluindo montagem, inst

customização, capacitação e operação na solução adquirida, além d

de atender as necessidades deste Conselho Regional de En

COREN/PR, em seus ambientes (Auditório, Recepção, Plenário e Sal

na Rua Prof. João Argemiro Loyola,74 Seminário Curitiba/PR.

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

LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA, pelo valor

(duzentos e cinco mil reais).

No dia 1310712017, às 09:22:25 horas, no lote (1) - Solução int

visualização, áudio e conferência, para ambientar espaços com

multimídia, fazendo o Planejamento, Fornecimento de equipamento

de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão

fornecimento de serviços técnicos especializados de infraestrutura I

todas as adequações dos ambientes que se façam necess

funcionamento da referida solução, incluindo montagem, ins

customização, capacitação e operação na solução adquirida, além

de atender as necessidades deste Conselho Regional de En

COREN/PR, em seus ambientes (Auditório, Recepção, Plenário e Sa

na Rua Prof, Joäo Argemiro Loyola,74 Seminário curitiba/PR. -

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa L

Fls.

ursos audiovisuais

com disponibilização

e obra, bem como o

e elétrica, ajustes e

as para o perfeito

açäo, configuração,
garantia on-site a fim

magem do Paraná

Diretoria) - localizado

a situaçäo do lote foi

uinte: A Proposta foi

i finalizada.

grada de sistema de

cursos audiovisuais

com disponibilização

e obra, bem como o

e elétrica, ajustes e

as para o perfeito
ação, configuração,
garantia on-site a fim

magem do Paraná

Diretoria) - localizado

a situação do lote foi

oLotelàempresa
lde R$ 205.000,00

grada de sistema de

cursos audiovisuais

com disponibilização

e obra, bem como o

e elétrica, ajustes e

as para o perfeito

lação, configuração,
garantia on-site a fim

rmagem do Paraná

Diretoria) - localizado

pelo critério de menor

CA COMERCIO DE
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SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP com o valor R$ 205'000'00

No dia 1710712017, às 14:50:31 horas, a autoridade competente

APARECIDA PERUZZO - alterou a situação da licitação para homol

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar,

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório

detal hadas sobre o andamento do so.

Pregoeiro disputa

srMoNE ffi(ÉÊål#d-*rro
Autorida Competente

ADRIANE GOM DE RAE

Membro Equipe

Proponentes:
01 .17 1 .27 9I OOO1.39 CONN ECTO I N FORMATICA PERSONALIZADA LTDA

O2.8OO.3g7IOOO1.21LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EP

58.619.404IOOO8-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN

17.991,869/0001-48 WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA

Fls

a licitação - SIMONE

Pregoeiro da disputa

ntendo informações
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