
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 3.276/2014)

 

     Às 10:02:01 horas do dia 04/08/2014 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

3.276/2014 - 2014/42/2014 que tem por objeto Aquisição de papéis para impressão gráfica,

confeccionados com madeira de origem legal.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de

origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de

origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/07/2014 08:45:42:266 GRAFICA ENCAIXE LTDA  R$ 5.600.000,00

31/07/2014 09:26:55:158 R M DE SOUSA MENDONCA ME  R$ 30.000,00

04/08/2014 08:54:00:433 LIMPELCON COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS
DE MAN  R$ 20.000,00

24/07/2014 14:05:35:767 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 11.500,00

04/08/2014 06:41:30:524 GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME  R$ 50.000,00

29/07/2014 00:21:08:572 SOMA INOVACOES E EVENTOS LTDA  R$ 2.000.000,00

01/08/2014 15:36:13:172 ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 6.025,00

04/08/2014 06:45:29:441 LIVRARIA E PAPELARIA ESSENCIAL LTDA - ME  R$ 50.000,00

30/07/2014 13:28:35:938 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/08/2014 10:20:30:944 LIVRARIA E PAPELARIA ESSENCIAL LTDA - ME  R$ 4.080,00

04/08/2014 10:33:04:872 GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME  R$ 4.710,12

04/08/2014 10:32:05:525 R M DE SOUSA MENDONCA ME  R$ 4.717,99



 

    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 04/08/2014, às 10:36:03 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/08/2014, às 14:06:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/08/2014, às 14:06:57 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA ESSENCIAL LTDA - ME. No dia 05/08/2014, às

12:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/08/2014, às 12:00:07 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME. No dia 07/08/2014, às

10:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2014, às 10:41:24 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: R M DE SOUSA MENDONCA ME. No dia 08/08/2014, às 09:11:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

04/08/2014 10:20:52:836 LIMPELCON COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS
DE MAN  R$ 5.490,00

04/08/2014 10:26:40:143 ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 6.010,00

04/08/2014 10:19:54:505 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS
LTDA ME  R$ 6.013,00

30/07/2014 13:28:35:938 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME  R$ 20.000,00

29/07/2014 00:21:08:572 SOMA INOVACOES E EVENTOS LTDA  R$ 2.000.000,00

18/07/2014 08:45:42:266 GRAFICA ENCAIXE LTDA  R$ 5.600.000,00



    No dia 08/08/2014, às 09:11:24 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: LIMPELCON COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS DE MAN. No dia

12/08/2014, às 08:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2014, às 08:34:30 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME. No dia

12/08/2014, às 15:29:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2014, às 15:29:54 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA ME. No dia

18/08/2014, às 11:39:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/08/2014, às 11:39:47 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Valor obtido mediante negociação. No dia 20/08/2014, às 12:33:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2014, às 12:33:24 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME. No dia 22/08/2014, às

13:55:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2014, às 13:55:39 horas, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: SOMA INOVACOES E EVENTOS LTDA. No dia 25/08/2014, às 08:22:49 horas,

a situação do lote foi finalizada. 



 

    No lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de

origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 04/08/2014, às 14:06:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - LIVRARIA E PAPELARIA ESSENCIAL

LTDA - ME, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com

madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital. O motivo da

desclassificação foi: Por não enviar proposta e documentos de habilitação.

 

    No dia 05/08/2014, às 12:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS

CARVALHO ME, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados

com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital. O motivo da

desclassificação foi: Por não enviar proposta e documentos de habilitação.

 

    No dia 07/08/2014, às 10:41:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - R M DE SOUSA MENDONCA ME, no lote

(1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de origem

legal, no termos e condições estabelecidas no edital. O motivo da desclassificação foi:

Licitante não enviou o documento exigido no edital, qual seja, declaração do fabricante de

que os papéis são fabricados com madeira de origem legal.

 

    No dia 08/08/2014, às 09:11:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - LIMPELCON COMERCIO DE

VARIEDADES E SERVICOS DE MAN, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão

gráfica, confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas

no edital. O motivo da desclassificação foi: Por não enviar proposta e documentos de

habilitação.

 

    No dia 12/08/2014, às 08:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E

SERVICOS LTDA - ME, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica,

confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas no

edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante não possui documento exigido no edital,

qual seja, declaração do fabricante de que os papéis são fabricados com madeira de origem

legal, de acordo com informação no chat de mensagens.

 

    No dia 12/08/2014, às 15:29:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA



CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO

DE PAPEIS LTDA ME, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica,

confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas no

edital. O motivo da desclassificação foi: A pedido do licitante, conforme chat de mensagens.

 

    No dia 20/08/2014, às 12:33:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - LOGICA ADMINISTRACAO DE

NEGOCIOS LTDA - ME, no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica,

confeccionados com madeira de origem legal, no termos e condições estabelecidas no

edital. O motivo da desclassificação foi: O licitante não conseguiu provar a autenticidade da

declaração referente a origem da madeira legal.

 

    No dia 22/08/2014, às 13:55:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - SOMA INOVACOES E EVENTOS LTDA,

no lote (1) - Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de

origem legal, no termos e condições estabelecidas no edital. O motivo da desclassificação

foi: Licitante não respondeu à convocação apesar do contato telefônico.

 

    No dia 25/08/2014, às 08:22:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - GRAFICA ENCAIXE LTDA, no lote (1) -

Aquisição de papéis para impressão gráfica, confeccionados com madeira de origem legal,

no termos e condições estabelecidas no edital. O motivo da desclassificação foi: Licitante

informou não ser possível apresentar proposta pelo preço de referência.

 

    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.

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

CLARA DE ASSIS SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
35.216.498/0001-09 GRAFICA ENCAIXE LTDA

13.180.857/0001-82 GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME



12.086.817/0001-03 LIMPELCON COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS DE MAN

00.237.833/0001-70 LIVRARIA E PAPELARIA ESSENCIAL LTDA - ME

16.576.087/0001-80 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME

09.561.137/0001-90 R M DE SOUSA MENDONCA ME

13.258.698/0001-91 SOMA INOVACOES E EVENTOS LTDA

26.280.198/0001-06 VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA ME

18.868.944/0001-40 ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME


