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Pregão/Concorrência Eletrônica

985531.1302022 .12177 .4541 .115760540

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00130/2022

Às 14:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 615/2022 de 14/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 277, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Nº 00130/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Uniformes Escolares, mediante
apresentação de amostras, para distribuição gratuita aos professores e funcionários da Educação, para o ano letivo de 2023,
atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Camiseta
Descrição Complementar: Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Redonda , Cor: Verde Água , Tamanho:
Variados , Características Adicionais: Impressão Em Silk Screen , Material: Malha 100% Algodão, Fio 30.1, 160 G/M2 , Aplicação:
Uniforme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.579,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: PONTOCOM BRINDES LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.585,4000 .

Histórico
Item: 1 - Camiseta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.162.027/0001-02 C.F. DE LIRA

GOMES LTDA
Sim Sim 130 R$ 29,9000 R$ 3.887,0000 16/12/2022

12:35:12
Marca: DIDANNA
Fabricante: C.F. DE LIRA GOMES LTDA
Modelo / Versão: UNIFORME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA ( MODELO REGLAN) Camiseta manga curta em malha poliviscose
na cor branca, composição 65% poliéster, 35% viscose, anti-pillyng gramatura de 160 g/m; a) A manga da camiseta será
vermelho pantone com aplicação de dois filetes, um branco e outro amarelo sobreposto em PV de 10 mm na lateral externa
das mangas com pesponto duplo para maior garantia de reforço de costura feito em máquina de cobertura; b) Do corpo com
recorte na cor vermelha, na parte da frente e detrás; c) Gola redonda com ribana na cor vermelha; d) Na frente do lado
esquerdo de quem veste deverá ser aplicado um silk em alta definição com o brasão do município e suas respectivas cores,
ajustado conforme cada tamanho. No lado direito deve ser aplicado duas faixas 1 amarela e outra vermelha de 1 cm cada
em silk digital; e) Na parte de trás superior da camiseta deverá conter silk de alta definição com a escrita (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MERCEDES), nas cores vermelha, ajustado por tamanho e a escrita em silk de alta
definição, com medidas e cores conforme layout; f) A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia
seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanhos: P ao EG3
Porte da empresa: ME/EPP

84.871.623/0001-20 VALSIDI
COMERCIO E
CONFECCOES LTDA

Sim Sim 130 R$ 34,9900 R$ 4.548,7000 27/12/2022
17:15:01

Marca: VALSIDI
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: CAMISETA MODELO RAGLAN VISCOSE ANTI-PILLYNG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA ( MODELO REGLAN) Camiseta manga curta em malha poliviscose
na cor branca, composição 65% poliéster, 35% viscose, anti-pillyng gramatura de 160 g/m; a) A manga da camiseta será
vermelho pantone com aplicação de dois filetes, um branco e outro amarelo sobreposto em PV de 10 mm na lateral externa
das mangas com pesponto duplo para maior garantia de reforço de costura feito em máquina de cobertura; b) Do corpo com
recorte na cor vermelha, na parte da frente e detrás; c) Gola redonda com ribana na cor vermelha; d) Na frente do lado
esquerdo de quem veste deverá ser aplicado um silk em alta definição com o brasão do município e suas respectivas cores,
ajustado conforme cada tamanho. No lado direito deve ser aplicado duas faixas 1 amarela e outra vermelha de 1 cm cada
em silk digital; e) Na parte de trás superior da camiseta deverá conter silk de alta definição com a escrita (SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MERCEDES), nas cores vermelha, ajustado por tamanho e a escrita em silk de alta
definição, com medidas e cores conforme layout; f) A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia
seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanhos: P ao EG3.
Porte da empresa: ME/EPP
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18.036.328/0001-23 PONTOCOM
BRINDES LTDA

Sim Sim 130 R$ 35,2300 R$ 4.579,9000 28/12/2022
12:35:53

Marca: PONTO COM BRINDES
Fabricante: PONTO COM BRINDES
Modelo / Versão: PONTO COM BRINDES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Redonda , Cor: Verde
Água , Tamanho: Variados , Características Adicionais: Impressão Em Silk Screen , Material: Malha 100% Algodão, Fio 30.1,
160 G/M2 , Aplicação: Uniforme...
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.579,9000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:00:00:443
R$ 4.548,7000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:00:00:443
R$ 3.887,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:00:00:443
R$ 3.880,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:05:19:700
R$ 3.900,0000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:06:33:017
R$ 3.835,0000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:08:36:823
R$ 3.830,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:11:48:187
R$ 3.820,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:12:03:977
R$ 3.800,0000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:13:09:983
R$ 3.790,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:13:14:707
R$ 3.780,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:14:58:707
R$ 3.750,0000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:15:08:497
R$ 3.740,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:15:37:440
R$ 3.730,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:16:34:037
R$ 3.725,0000 84.871.623/0001-20 29/12/2022 14:16:55:037
R$ 3.720,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:17:21:543
R$ 3.710,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:18:22:183
R$ 3.702,4000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:19:01:233
R$ 3.695,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:20:20:773
R$ 3.690,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:20:47:030
R$ 3.685,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:22:26:123
R$ 3.680,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:22:46:107
R$ 3.670,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:23:51:993
R$ 3.660,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:24:33:283
R$ 3.650,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:25:40:427
R$ 3.640,0000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:25:48:560
R$ 3.630,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:27:46:957
R$ 3.626,1000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:29:42:970
R$ 3.615,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:29:59:937
R$ 3.610,1000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:31:40:277
R$ 3.600,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:32:33:813
R$ 3.585,4000 18.036.328/0001-23 29/12/2022 14:34:24:777
R$ 3.575,0000 05.162.027/0001-02 29/12/2022 14:34:35:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

29/12/2022
14:01:17 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 29/12/2022
14:05:00 Item aberto para lances.

Encerramento 29/12/2022
14:36:36 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

29/12/2022
14:36:36 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/12/2022
14:50:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor C.F. DE LIRA GOMES LTDA, CNPJ/CPF:
05.162.027/0001-02.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

29/12/2022
14:52:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.F. DE LIRA GOMES LTDA,
CNPJ/CPF: 05.162.027/0001-02.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/01/2023
14:05:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor PONTOCOM BRINDES LTDA, CNPJ/CPF:
18.036.328/0001-23.

Recusa de proposta 23/01/2023
14:06:22

Recusa da proposta. Fornecedor: C.F. DE LIRA GOMES LTDA, CNPJ/CPF: 05.162.027/0001-02,
pelo melhor lance de R$ 3.575,0000. Motivo: Licitante deixou de apresentar amostras para o
item no prazo estipulado, estando desclassificada.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

23/01/2023
14:13:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PONTOCOM BRINDES LTDA,
CNPJ/CPF: 18.036.328/0001-23.

Aceite de proposta 10/02/2023
16:12:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PONTOCOM BRINDES LTDA, CNPJ/CPF:
18.036.328/0001-23, pelo melhor lance de R$ 3.585,4000.
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Habilitação de
fornecedor

10/02/2023
16:12:51

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PONTOCOM BRINDES LTDA - CNPJ/CPF:
18.036.328/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/12/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas
e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e

17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:24
Boa tarde, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 130/2022,
promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para

alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:31
É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor todas as transações efetuadas em
seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso

ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:37
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto

n.º 10.024/2019.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:42
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o
intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão

processadas pelo sistema.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:48
Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o fornecedor poderá deixar de
apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores –

SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos
documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior

de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro 29/12/2022

14:00:54
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei
n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance

vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido
apresentados juntamente com a proposta.

Pregoeiro 29/12/2022
14:00:59

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua
proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela

qual os fornecedores devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro 29/12/2022

14:01:05
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será

promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Pregoeiro 29/12/2022

14:01:09
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com

indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos
praticados durante a licitação.

Pregoeiro 29/12/2022
14:01:12

Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.

Sistema 29/12/2022
14:05:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se
conectados.

Sistema 29/12/2022
14:05:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 29/12/2022
14:36:36

O item 1 está encerrado.

Sistema 29/12/2022
14:37:28

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar
Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 29/12/2022
14:39:12

Senhores fornecedores, vou fazer a classificação das empresas vencedoras na etapa de lances com os
itens incialmente ganhos. Em instantes iniciaremos a negociação de preços, por favor mantenha-se

conectados ao chat.
Pregoeiro 29/12/2022

14:48:22
Senhores, este processo conta com a prioridade de contratação para empresas locais e regionais,

contudo, a licitante sediada no âmbito local deixou de apresentar atestado de capacidade técnica nos
termos do item 9.10 e seguintes do edital, não estando habilitada para participar do certame. Portanto,

mantém se a mesma classificação.
Pregoeiro 29/12/2022

14:48:38
Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento ao art. 38 do

decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro 29/12/2022

14:48:46
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o fornecedor não

possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 29/12/2022

14:48:56
Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Senhor fornecedor, está logado?

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
14:49:12

boa tarde,,,sim

Pregoeiro 29/12/2022
14:49:19

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Seu lance foi o melhor ofertado para o item 1. Em razão do disposto no
art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
14:49:34

ja com a proposta pronta para enviar

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
14:50:07

infelizmente nao tenho como diminuir devido a forte concorrencia neste item

Pregoeiro 29/12/2022
14:50:37

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Certo. Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de
preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema,

conforme modelo contido no edital.
Sistema 29/12/2022

14:50:42
Senhor fornecedor C.F. DE LIRA GOMES LTDA, CNPJ/CPF: 05.162.027/0001-02, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
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Pregoeiro 29/12/2022
14:51:25

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Como deve ser de conhecimento do Sr. este item necessita o envio de
amostras.

Pregoeiro 29/12/2022
14:51:31

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Conforme contido no item 11 e subsequentes do edital, as amostram
devem ser enviadas conforme endereço contido no item 11.1.1 do edital, aos cuidados de Felipe Kauan
Weber. Num prazo máximo de 15 dias. Excluindo dia 29/12. Tem se o prazo máximo para o recebimento

de amostras dia 13/01/2023 sob pena de desclassificação.
Pregoeiro 29/12/2022

14:51:44
Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Ciente sobre o fato do envio de amostras ?

Sistema 29/12/2022
14:52:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.F. DE LIRA GOMES LTDA, CNPJ/CPF: 05.162.027/0001-02, enviou o
anexo para o ítem 1.

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
14:52:31

enviado

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
14:53:27

qual o prazo maximo para entrega, pois estamos de ferias coletivas e so retornaremos dia 9 de janeiro

Pregoeiro 29/12/2022
14:55:37

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - conforme informado, dia 13/01/2022, 15 dias após a convocação
conforme os termos do edital.

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:01:17

uteis?

Pregoeiro 29/12/2022
15:03:33

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Veja o item 11.1 do edital, in verbis "que deverá ser apresentada no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação"

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:03:45

ok...faremos as postagem ate 15 dias apos esta data da amostra

Pregoeiro 29/12/2022
15:04:32

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - São dias corridos, excluindo o dia inicial e incluindo o ultimo dia, temos
dia 13/01/2023.

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:05:02

mas para isso terao que enviar as artes vetorizadas , pois sem isso nao consigo dar inicio a produção, a
nao ser que envie a camisa sem estampas

Pregoeiro 29/12/2022
15:05:10

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Compreendido Sr?

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:06:09

para iniciar a contagem da entrega da amostra, tem que suprir todas as necessidades do fornecedor, pois
isso implica em atraso na produção

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:07:36

compreendido, a partir desta data tenho 15 dias para postar a amostra, desde que voces cumpram com a
obrigacao de enviar as devidas artes para dai sim dar inicio a produção

Pregoeiro 29/12/2022
15:07:38

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Sr. os modelos foram disponibilizados junto com o edital, acredito que
esteja tudo no site do município.

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:09:03

sendo assim, necessito que sejam enviada hoje estas artes, caso haja atraso do envio, podera acarretar
em atraso na entrega.

Pregoeiro 29/12/2022
15:10:33

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - O setor de Licitações e contratos disponibilizou todos os arquivos que
nos foram enviados pela secretaria requisitante e o setor de Compras. Todos estes arquivos estão

disponíveis no site do município através do link
http://mercedes.pr.gov.br/arquivos/licitacoes_anexos/2022/12/130___Anexo_Camiseta_Professores.pdf

05.162.027/0001-
02

29/12/2022
15:10:52

voce tem certeza? A obrigação de envio das artes e do contratante, não minha. Preciso que o setor
requisitante me envie este arquivo urgente

Pregoeiro 29/12/2022
15:11:21

Para C.F. DE LIRA GOMES LTDA - Em caso de não haver o necessário, solicito que envie um e-mail para
licitacao@mercedes.pr.gov.br

Pregoeiro 29/12/2022
15:12:56

Não havendo mais o que constar, ciente sobre o prazo de entrega, suspendo a sessão por hora,
retomando os trabalhos no dia 23/01/2023, as 14:00 horas.

Pregoeiro 29/12/2022
15:13:11

Desde já, muito obrigado pela participação dos Senhores.

Pregoeiro 23/01/2023
14:00:15

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 23/01/2023
14:00:26

retomando as avitidades deste certame.

Pregoeiro 23/01/2023
14:01:04

A empresa primeira colocada deixou de enviar amostras no prazo estipulado para o item licitado, estando
portanto desclassificada para o item.

Pregoeiro 23/01/2023
14:01:20

Portanto, passo a convocar a licitante segunda colocada.

Pregoeiro 23/01/2023
14:01:40

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Senhor fornecedor, está conectado ?

Pregoeiro 23/01/2023
14:02:23

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Em virtude as anteriores desclassificações sua proposta se torna a
mais vantajosa, solicito então em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, que verifique a

possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
18.036.328/0001-

23
23/01/2023
14:02:27

BOA TARDE

Pregoeiro 23/01/2023
14:02:36

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - O prazo de resposta é de 05 minutos.

18.036.328/0001-
23

23/01/2023
14:03:40

SENHOR PREGOEIRO JA ESTA NO NOSSO LIMITE

Pregoeiro 23/01/2023
14:05:47

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Certo, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de
preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema,

conforme modelo contido no edital.
Sistema 23/01/2023

14:05:55
Senhor fornecedor PONTOCOM BRINDES LTDA, CNPJ/CPF: 18.036.328/0001-23, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Sistema 23/01/2023

14:13:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PONTOCOM BRINDES LTDA, CNPJ/CPF: 18.036.328/0001-23, enviou o

anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 23/01/2023

14:16:19
Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Conforme contido no item 11 e subsequentes do edital, as amostram
devem ser enviadas conforme endereço contido no item 11.1.1 do edital, aos cuidados de Felipe Kauan
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Weber. Num prazo máximo de 15 dias. Excluindo dia 23/01. Tem se o prazo máximo para o recebimento
de amostras dia 07/02/2023 sob pena de desclassificação.

Pregoeiro 23/01/2023
14:16:37

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Ciente da necessidade do envio de amostras Sr. forncedor ?

18.036.328/0001-
23

23/01/2023
14:20:35

SIM AMOSTRA E LAUDO

Pregoeiro 23/01/2023
14:21:15

Para PONTOCOM BRINDES LTDA - Correto.

Pregoeiro 23/01/2023
14:22:40

Não havendo mais o que constar, ciente sobre o prazo de entrega, suspendo a sessão por hora,
retomando os trabalhos no dia 10/02/2023, as 14:00 horas.

Sistema 10/02/2023
16:12:53

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 10/02/2023
16:13:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2023 às 16:43:00.

Pregoeiro 10/02/2023
16:20:05

Srs. Após os trâmites de avaliação de amostras, tem-se ao parecer emitido pela Comissão responsável. O
mesmo pode ser acessado, na íntegra em:

http://mercedes.pr.gov.br/arquivos/licitacoes_anexos/2023/02/Avaliacao_de_Amostras_PE_130_2022.pdf
Pregoeiro 10/02/2023

16:21:37
Findando a etapa de recurso, automaticamente aberta pelo sistema, o presente processo será encerrado

e devidamente homologado.
Pregoeiro 10/02/2023

16:22:24
Agradecemos a participação de todos neste pregão e contamos com a vossa participação nas próximas

oportunidades.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/12/2022 07:51:33
Alteração equipe 29/12/2022 07:51:38

Abertura da sessão
pública 29/12/2022 14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 29/12/2022 14:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 29/12/2022 14:37:28 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 29/12/2022 15:28:30 Previsão de reabertura: 23/01/2023 14:00:00; Suspensão para envio de amostras.

Reativação 23/01/2023 13:12:53
Suspensão

administrativa 23/01/2023 14:23:28 Previsão de reabertura: 10/02/2023 14:00:00; Suspensão para envio de amostras.

Reativação 09/02/2023 13:13:21
Abertura do prazo 10/02/2023 16:12:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 10/02/2023 16:13:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2023 às 16:43:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 10 de fevereiro de 2023, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE KAUAN WEBER
Pregoeiro Oficial

KANDIDA MICKELY HOFFMANN
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio
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