
 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 33/2013    PROCESSO: 4056/11 

Em 23/09/2013, às 10:10 horas, na CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA, sito à AV. LOUREIRO DA SILVA,
255 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe
de apoio, designados conforme Portaria n.º Portaria 294, publicada no D.O. em 01/07/2014, para os procedimentos
inerentes a sessão em epígrafe. 

Objeto: - Contratação de empresa para alteração das placas indicativas de sinalização interna do prédio da Câmara
Municipal de Porto Alegre. Execução da complementação do projeto de sinalização interna do prédio da CMPA,
conforme memorial descritivo Anexo I-A e quantitativos a seguir. Obs.: Os lances deverão ser registrados levando-
se em consideração o PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP 

Habilitação: extra-sistema 

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação 

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a
partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa , com a divulgação das propostas de preços e
em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital.

 

Seq.: 1  Lote: LOTE ÚNICO

 

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 23/09/2013 11:10 encerrou a sessão pública deste lote.

 

 

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 06/09/2013 10:00 Fim do recebimento de propostas: 23/09/2013 10:00

Tempo de disputa: 10 minutos Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em Percentual)

Situação: Deserto

 

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 679043 - Item 01 - Serviço de Informação ao Cidadão (SIC-Protocolo): Placa em chapa de aço, med.
38x38cm com estrutura em tubos e perfis de aço, acabamento com pintura automotiva, com aplicação de grafismos
em vinil adesivo. Inclui fixação na parede por parafusos e cantoneiras. Quantidade: 01 unidade.

Descrição complementar:Item 01 - Serviço de Informação ao Cidadão (SIC-Protocolo): Placa em chapa de aço,
med. 38x38cm com estrutura em tubos e perfis de aço, acabamento com pintura automotiva, com aplicação de
grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação na parede por parafusos e cantoneiras. Quantidade: 01 unidade.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 2

Descrição: 679044 - Item 02 - Serviço de Informação ao Cidadão (sinalização direcional elevadores): Retirada e
reposicionamento de duas placas existentes e fixação das placas por fita dupla face. Quantidade: 02 unidades.

Descrição complementar:Item 02 - Serviço de Informação ao Cidadão (sinalização direcional elevadores): Retirada
e reposicionamento de duas placas existentes e fixação das placas por fita dupla face. Quantidade: 02 unidades.

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 3



Descrição: 679045 - Item 03 - Serviço de Informação ao Cidadão (sinalização direcional elevadores): Placa em
acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face em
chapa metálica. Quantidade: 01 unidade.

Descrição complementar:Item 03 - Serviço de Informação ao Cidadão (sinalização direcional elevadores): Placa
em acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face
em chapa metálica. Quantidade: 01 unidade.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 4

Descrição: 679046 - Item 04 - 2º pavimento: Retirada e reposicionamento de duas placas em acrílico existentes.
Inclui fixação por fita dupla face. Quantidade: 02 unidades.

Descrição complementar:Item 04 - 2º pavimento: Retirada e reposicionamento de duas placas em acrílico
existentes. Inclui fixação por fita dupla face. Quantidade: 02 unidades.

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 5

Descrição: 679047 - Item 05 - 2º pavimento: Placa em acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de grafismos
em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face. Quant.: 01 unidade.

Descrição complementar:Item 05 - 2º pavimento: Placa em acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de
grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face. Quant.: 01 unidade.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 6

Descrição: 679048 - Item 06 - Serviço de Informação ao Cidadão (painel diretório - 1º pavimento): Retirada e
reposicionamento de duas placas em acrílico existentes. Inclui fixação por fita dupla face. Quantidade: 02
unidades.

Descrição complementar:Item 06 - Serviço de Informação ao Cidadão (painel diretório - 1º pavimento): Retirada e
reposicionamento de duas placas em acrílico existentes. Inclui fixação por fita dupla face. Quantidade: 02
unidades.

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 7

Descrição: 679049 - Item 07 - Serviço de Informação ao Cidadão (painel diretório - 1º pavimento): Placa em
acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face.
Quant.: 01 unidade.

Descrição complementar:Item 07 - Serviço de Informação ao Cidadão (painel diretório - 1º pavimento): Placa em
acrílico 10mm, med. 60x10cm com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação por fita dupla face.
Quant.: 01 unidade.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 8

Descrição: 679050 - Item 08 - Comissões: Placa em chapa de aço med.100 x50x3cm com estrutura em tubos e
perfis de aço, acabamento com pintura automotiva, com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação na
parede por parafusos e cantoneiras. Quantidade: 01 unidade.

Descrição complementar:Item 08 - Comissões: Placa em chapa de aço med.100 x50x3cm com estrutura em tubos
e perfis de aço, acabamento com pintura automotiva, com aplicação de grafismos em vinil adesivo. Inclui fixação
na parede por parafusos e cantoneiras. Quantidade: 01 unidade.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 9

Descrição: 679051 - Item 09 - Portas Comissões: Faixas adesivas med. 5cmx375cm. Inclui fixação em portas
existentes. Quantidade: 03 unidades.

Descrição complementar:Item 09 - Portas Comissões: Faixas adesivas med. 5cmx375cm. Inclui fixação em portas
existentes. Quantidade: 03 unidades.

Quantidade: 3     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 10

Descrição: 679052 - Item 10 - Identificação salas complementares: Adesivo med.32x8cm. Inclui fixação nas portas
existentes. Quantidade: 08 unidades.

Descrição complementar:Item 10 - Identificação salas complementares: Adesivo med.32x8cm. Inclui fixação nas
portas existentes. Quantidade: 08 unidades.

Quantidade: 8     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 11



Descrição: 679053 - Custo da mão-de-obra.

Descrição complementar:Custo da mão-de-obra

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas

Lote sem propostas registradas, deserto.

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta  

 

Abertura/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Abertura das Propostas 23/09/2013 11:10 Pregoeiro(a): Rafael Mittelmann

Encerramento 23/09/2013 11:10 Encerramento da sessão, lote deserto.

 

Outros Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Propostas abertas 23/09/2013 11:10 Rafael Mittelmann

Encerramento manual da disputa 23/09/2013 11:10 Rafael Mittelmann

 

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

 

Eventos Negociação Direta e Convocação ME/EPP (Lei Complementar 123)

Rodada Fornecedor Início Fim Valor classificado Valor ofertado

Não houve rodada de negociação neste lote.

 

 

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

 

----------------------------------------------
Rafael Mittelmann
Pregoeiro(a) 

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 23/07/2014 18:12 -----------


