
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
 

    Dependência: AGENCIA DE FOMENTO - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ AGENCIA DE FOMENTO / Nº Processo: 18.895.515-0)

 

     às 14:19:13 horas do dia 26/05/2022 no endereço R COMENDADOR ARAUJO-652,

bairro BATEL, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da

disputa Sr(a). JUCIMARA DO ROCIO KOVALCZUK, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da

modalidade LRE Nº Processo: 18.895.515-0 - 2022/001/2022 que tem por objeto Aquisição

de água mineral. Conforme Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Água Mineral SEM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo de

Referência..

Lote (2) - Água Mineral COM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo de

Referência.;

    Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores

preços:

 

Lote (1) - Água Mineral SEM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo de

Referência..

Lote (2) - Água Mineral COM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo de

Referência.;

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/05/2022 11:49:04:067 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  R$ 7.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/05/2022 11:49:04:067 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  R$ 5.760,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/05/2022 15:11:08:731 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  R$ 2.304,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/05/2022 15:18:56:447 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  R$ 1.584,00
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador

de disputa de licitação e os Membros da Comissão 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 Coordenador de disputa

decidiu:

 

    No dia 26/05/2022, às 15:17:27 horas, no lote (1) - Água Mineral SEM GÁS, nos termos

dispostos no anexo I do edital, Termo de Referência.. -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/05/2022, às 17:16:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Água Mineral SEM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo de

Referência.. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/05/2022, às 15:38:14 horas, no lote (2) - Água Mineral COM GÁS, nos termos

dispostos no anexo I do edital, Termo de Referência.; -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 27/05/2022, às 17:17:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - Água Mineral COM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital, Termo

de Referência.; - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/05/2022, às 17:16:29 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JUCIMARA

DO ROCIO KOVALCZUK - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA

LTDA. - ME, no lote (1) - Água Mineral SEM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do edital,

Termo de Referência.. O motivo da desclassificação foi: A proposta oferecida pela empresa,

de R$ 2.304,00, ficou acima do valor máximo estimado para o Lote 01. Não houveram

respostas à mensagem enviada ao licitante, nem à contraproposta no valor de R$ 1.774,40.

Licitante desclassificado nos termos dos itens 5.27 e 5.31, IV.

 

    No dia 27/05/2022, às 17:17:09 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JUCIMARA

DO ROCIO KOVALCZUK - desclassificou o fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA

LTDA. - ME, no lote (2) - Água Mineral COM GÁS, nos termos dispostos no anexo I do

edital, Termo de Referência.;. O motivo da desclassificação foi: A proposta oferecida pela

empresa, de R$ 1.584,00, ficou acima do valor máximo estimado para o Lote 02. Não

houveram respostas à mensagem enviada ao licitante, nem à contraproposta no valor de R$

1.460,00. Licitante desclassificado nos termos dos itens 5.27 e 5.31, IV.
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        No dia 02/06/2022, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta

da ata: 

 

    As propostas do licitante RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA - ME foram

desclassificadas após a etapa de negociação, por estarem acima do valor máximo estimado

para os lotes 01 e 02 - item 5.27 do Edital, não tendo o processo licitatório avançado para a

etapa de habilitação da proponente.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de

disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo

informações detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JUCIMARA DO ROCIO KOVALCZUK

Coordenador de disputa de licitação

 

HERALDO ALVES DAS NEVES

Autoridade Superior

 

SANDRO VISSOTTO

Membro da Comissão

 

MARCOS HEITOR GRIGOLI

Membro da Comissão

 

Proponente:
15.292.367/0001-01 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
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