GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 17/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Locação com Instalação e desinstalação de material de Comunicação Visual (BLIMP) para suprir as
demandas relativas ao Evento da II Caminhada do Ministério Público Contra Corrupção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 29/11/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 29/11/2019 - 13:00h
Observações Gerais: - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE BLIMP (No período do dia 03/12/2019 a 15/12/2019; - A Requisição de Fornecimento,
será expedida pelo Cerimonial, e enviada à Contratada através de e-mail institucional, junto com a Nota de Empenho. - Após o recebimento da Requisição de Fornecimento, a
contratada deverá providenciar a confecção do BLIMP bem como sua instalação no horário e local estipulado pela contratante, conforme especificação emitida na ordem de serviço
pelo setor demandante. - A Locação do objeto, será implementada no local do evento, Parque do Utinga/IDEFLOR, do dia 03/12/2019 a 15/12/2019, acordado com a organização.
- Ao MPC/PA fica reservado o direito de recusar de pronto o material que, flagrantemente, não estejam em conformidade com a descrição do item, sem prejuízo das atribuições
dos executores do contrato. - O fornecedor deverá substituir os produtos imediatamente, sem qualquer ônus ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará, caso se constate,
no período de 02 (dois) dias corridos após o recebimento definitivo, qualquer avaria, defeito de fabricação/produção ou outra circunstância que o impeça de produzir a utilidade a
que se destinam. OBSERVAÇÃO: O Edital na integra se encontra disponível no site www.mpc.pa.gov.br / transparência / Licitação.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13
de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PLACA SINALIZADORA
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação com instalação e desinstalação de material de Comunicação Visual
(BLIMP) (No período do dia 03/12/2019 a 15/12/2019).
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 2.916,67
Valor do menor lance: R$ 17.600,00
Situação:Cancelado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 2
Endereço entrega do produto:Parque do utinga - Curió Utinga - Belém - PA

Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Valor (R$)
Data/Horário
Marca
LIMAS CONSTRUTORA LTDA
09.236.057/0001-69
17.600,00
29/11/2019 11:27:27
SINALIZAR
Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
CNPJ/CPF
Data/Horário
de cada fornecedor R$
17.600,00
09.236.057/0001-69
29/11/2019 11:27:27
Eventos do Item
Evento
Motivo
Data/Horário
A Empresa LIMAS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 09.236.057/0001-69,
ofertou sua proposta acima do valor referencial, após comunicação via
Cancelado por AKYSON FERREIRA DA SILVA.
02/12/2019 09:16:06
e-mail para negociação do preço, a empresa declinou do objeto. Por
essa razão o certame restou FRACASSADO.
Eventos da Cotação
Evento

Motivo
Não houve eventos para esta Cotação.

Data/Horário

Despacho de Adjudicação
Todos os itens desta Cotação Eletrônica foram cancelados.

Despacho de Homologação
Todos os itens desta Cotação foram cancelados.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 29/11/2019, às 13h12, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação
vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

