
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

DO COMERCIO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA / Nº Processo:

SESC/PA)

 

     Às 10:05:00 horas do dia 06/09/2017 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). PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO, e a respectiva

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

Licitação do Pregão Nº Processo: SESC/PA - 2017/17/0046-PG que tem por objeto

Aquisição de Brinquedos e Jogos para dinamização das ações desenvolvidas no espaço

Brinquedoteca do Sesc Castanhal.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de brinquedos diverso, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (2) - Aquisição de mini brinquedos diversos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (3) - Aquisição de brinquedos diversos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (4) - Aquisição de brinquedos diversos tipo carrinhos / caminhões, conforme anexo I e II

do Edital.

Lote (5) - Aquisição de brinquedos diversos tipo jogos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (6) - Aquisição de brinquedos diversos tipo bonecas, conforme anexo I e II do Edital.
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Lote (7) - Aquisição de brinquedos diversos tipo playground, conforme anexo I e II do Edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de brinquedos diverso, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (2) - Aquisição de mini brinquedos diversos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (3) - Aquisição de brinquedos diversos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (4) - Aquisição de brinquedos diversos tipo carrinhos / caminhões, conforme anexo I e II

do Edital.

Lote (5) - Aquisição de brinquedos diversos tipo jogos, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (6) - Aquisição de brinquedos diversos tipo bonecas, conforme anexo I e II do Edital.

Lote (7) - Aquisição de brinquedos diversos tipo playground, conforme anexo I e II do Edital.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
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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 06/09/2017, às 10:47:37 horas, no lote (1) - Aquisição de brinquedos diverso,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/09/2017, às 14:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:53:17 horas, no lote (1) - Aquisição de brinquedos diverso,

conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:53:17 horas, no lote (1) - Aquisição de brinquedos diverso,

conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

- ME com o valor R$ 1.268,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 10:47:50 horas, no lote (2) - Aquisição de mini brinquedos diversos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/09/2017, às 14:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:53:56 horas, no lote (2) - Aquisição de mini brinquedos diversos,

conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:53:56 horas, no lote (2) - Aquisição de mini brinquedos diversos,

conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

- ME com o valor R$ 3.682,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 11:26:48 horas, no lote (3) - Aquisição de brinquedos diversos,

conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

18/09/2017, às 14:54:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:54:44 horas, no lote (3) - Aquisição de brinquedos diversos,

conforme anexo I 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
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de habilitação conforme Edital e anexos. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:54:44 horas, no lote (3) - Aquisição de brinquedos diversos,

conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

- ME com o valor R$ 3.265,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 11:27:50 horas, no lote (4) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

carrinhos / caminhões, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 18/09/2017, às 14:55:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:55:49 horas, no lote (4) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

carrinhos / caminhões, conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30

minutos, para manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:55:49 horas, no lote (4) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

carrinhos / caminhões, conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com o valor R$ 1.813,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 10:48:12 horas, no lote (5) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

jogos, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 18/09/2017, às 14:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:56:34 horas, no lote (5) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

jogos, conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:56:34 horas, no lote (5) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

jogos, conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS

LTDA - ME com o valor R$ 3.293,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 11:27:33 horas, no lote (6) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

bonecas, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 18/09/2017, às 14:57:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/09/2017, às 14:57:25 horas, no lote (6) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

bonecas, conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:57:25 horas, no lote (6) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

bonecas, conforme anexo I  e I I  do Edital .  -  a empresa FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com o valor R$ 1.025,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 06/09/2017, às 10:48:05 horas, no lote (7) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

playground, conforme anexo I e II do Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 18/09/2017, às 14:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/09/2017, às 14:58:10 horas, no lote (7) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

playground, conforme anexo I 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. Será aberto prazo de 30 minutos, para

manifestação de recurso, a contar desta mensagem.

 

    No dia 18/09/2017, às 14:58:10 horas, no lote (7) - Aquisição de brinquedos diversos tipo

playground, conforme anexo I e II do Edital. - a empresa FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com o valor R$ 3.293,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    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.

 

PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Pregoeiro da disputa

 

GRACA LEONOR CUNHA ORMANES

Autoridade Competente

 

GABRIELA BASTOS MACHADO

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
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12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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