
 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 50/2014    PROCESSO: 1212/14 

Em 24/07/2014, às 10:01 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 especializada em realizar montagem e desmontagem de exposições de arte para
a 20ª Semana de Artes Plásticas da Câmara Municipal de Porto Alegre. 

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: Contratação de empresa especializada em realiza...

 

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 24/07/2014 10:24 encerrou a sessão pública deste lote.

 

 

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 14/07/2014 10:00 Fim do recebimento de propostas: 24/07/2014 10:00

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

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Situação: Deserto

 

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 748175 - Contratação de empresa especializada em realizar a montagem e desmontagem de
exposições de arte, realizando as atividades descritas a seguir:

Descrição complementar:Contratação de empresa especializada em realizar a montagem e desmontagem de
exposições de arte, realizando as atividades descritas a seguir:1. Recebimento das obras pré-selecionadas:
plantão de recebimento e colocação das obras em local determinado;2. Devolução dos portfólios e obras não
selecionadas: embalar e organizar as obras para a devolução;3. Montagem e museografia do 20º Salão de Artes
Plásticas: definição dos locais das obras, em conjunto com a Comissão Organizadora, colocação das obras nos
espaços destinados, com fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra necessários para a montagem;4.
Desmontagem do 20º Salão de Artes Plásticas: plantão de devolução, desmontagem e entrega das obras aos
artistas, recuperação dos locais e equipamentos eventualmente danificados com fornecimento da mão de obra
necessária.Observações:- A empresa contratada será responsável pela integridade das obras durante o
recebimento, montagem, desmontagem e devolução das mesmas;- Os reparos nos espaços de exposição
(eventuais furos realizados nas paredes que necessitem ser tapados com massa corrida e pintados) serão
efetuados com material fornecido pela CMPA;- A empresa não é responsável por fornecer e/ou criar elementos de
infraestrutura da exposição, tais como: painéis, displays, suportes para obras, iluminação e quaisquer outros, com
exceção dos materiais básicos de consumo utilizados pela empresa na fixação das obras em seus respectivos
lugares;- Materiais especiais de fixação deverão ser fornecidos pelos artistas;- O transporte das obras, bem como o
material utilizado para o acondicionamento das mesmas, para recebimento e devolução, será de responsabilidade
dos artistas inscritos.

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 24/07/2014 10:24 Pregoeiro(a): Rafael Mittelmann

Encerramento 24/07/2014 10:24 Encerramento da sessão, lote deserto.

 

Outros Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Propostas abertas 24/07/2014 10:24 Rafael Mittelmann

Encerramento manual da disputa 24/07/2014 10:24 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).

 

EQUIPE DE APOIO:

ROSÁLIA PEREIRA DUARTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

 

 

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

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 28/07/2014 16:15 -----------


