
Estado do Paraná
Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARAN
DEPARTAMENTODO PATRIMÔNIO

Pregão Presencial nO. 03/2014

Ata nO. 08/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - nO. 08/2014

Na sede do Departamento do Patrimônio, localizado na Rua Álvaro Ramos, nº 157,
Centro Cívico, Curitiba/PR, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ/MFsob o nº. 77.821.841/0001-94, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador GUILHERME LUIZ GOMES, CPF 034.710.559-91, resolve,
nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e
do Decreto 3.931/2001, REGISTRAROS PREÇOSpara eventual aquisição instalação
de 5.500 m2 (cinco mil e quinhentos metros quadrados) de persianas rolô, em
conformidade com o pregão e com as cláusulas e condições que se seguem.

1 - PROTOCOLO DE REFERÊNCIA: nº. 222.720/2013;

2 - LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº. 03/2014;

3 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de 5.500 m2

(cinco mil e quinhentos metros quadrados) de persianas rolô;

4 - DATA E HORA DE ABERTURA: 24/01/2014 às 13:00 horas;

5 - ÓRGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

6 - SETOR REQUISITANTE: Departamento de Engenharia e Arquitetura;

7 - LOCAL PARA ENTREGA: Diversas unidades do Poder Judiciário Estadual;

8 - PREGOEIRO: Pedro Augusto Nauffal de Azevedo;

9 - EQUIPE DE APOIO: Ricardo Tristão Pietrangelo e Aurasilva Belotto Rocha de
Moraes;

10 - RESPONSÁVEL PELA REQUISIÇÃO E FISCALIZAÇÃO: Departamento de
Engenharia e Arquitetura;

11 - RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA REQUISIÇÃO:
do Patrimônio;

12 - BENEFICIÁRIO DO REGISTRO (FORNECEDOR) E ITENS:

Departament~
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Pregão Presencial nO. 03/2014

Ata nO. 08/2014

12.1 - GERMANO PEDROSO DE MORAES ME, inscrita no CNPJ sob o nº
18.382.709/0001-64, com sede na Rua Colorado, 17.5 - São Cristóvão -- São José dos Pinhais -
Paraná CEP: 83.040-2.50 Fone/Fax: (41) 3232-412.5 e-mail:
germano@pedrosonet.com.br, neste ato representada pelo Sr. Germano Pedroso de Moraes,
RG 4.991.2.53-6 SESP/PRe CPF029.612.429-08.

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que
regulamentou o certame Iicitatório.

Curitiba, 11'de fevereiro de 2014 .

I\r, \ ~ "
Feli~~ Marçal

Diretor do Departamento do Patrimônio

oesemba,gado,!Jf: (ER E LUIZGOMES
Presidente do~~tunal de Justiça

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento,
obrigar1do-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por
bom, firme e valioso.
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~~~~
Ricardo Tristão Pietrangelo

Testemunha

Jb~~
Elisa Costa
Testemunha
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

2a Comissão de Pregão

PROTOCOLOSOBNO222.720/2013 - TJPR

Trata-se de processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nO
03/2014, Edital às folhas 112-123v, que tem como objeto a eventual
aquisição e instalaçã,o de 5.500 m2 (cinco mil e quinhentos metros
quadrados) de persianas rolô. Teve início a sessão às 13 horas do dia 24 de
janeiro de 2014, cuja ata da sessão consta às fls. 2991299v, acompanhada
do resumo da licitação, e continuação às 13 horas do dia 13 de fevereiro de
2014, cuja ata da sessão consta às fls. 306. Tendo recebido os presentes
autos do Pregoeiro da Seção Pública do Pregão Presencial nO 03/2014, o
servidor Pedro Augusto Nauffal de Azevedo, e considerando correto o
conteúdo da ata de fls. ,299/299v e fls. 306, submeto à elevada apreciação
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, apresentando o
presente despacho e sugiro a homologação do certame, conforme segue.

Em 13/02/2014,

j~kT~.MARÇAL
Diretor do Departamento do Patrimônio:)/~r,~-,\~". "'j' . J' , ~ l

• fI ',I

I - Processou-se no presente expediente o Pregão Presencial nO 03/2014
que tem como objeto a eventual aquisição e instalação de 5.500 m2 (cinco
mil e quinhentos metros quadrados) de persianas rolô.

11 - Na data de 24/01/2014, às 13 horas, o Pregoeiro declarou aberta a
Sessão Pública.

111 - Após a etapa competitiva, que ocorreu na forma, data e horário
estipulados no Edital,' obteve-se o seguinte resultado: VENCEDORA,
empresa GERMANO PEDROSO DE MORAES, CNPJ nO
18.382.709/0001-64. Em negociação direta com o representante da
empresa ofertante do menor preço, obteve-se o Valor Unitário de R$
85,00 (oitenta e cinco reais), sendo portanto o Valor Máximo Global
de R$ 467.500,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e quinhentos
reais). Em cumprimento ao Capítulo 10 do Edital - Da Análise das
Amostras, a sessão foi suspensa.

IV - Na data de 13/02/2014, às 13 horas, o Pregoeiro deu continuidade aos
trabalhos. Mediante certificação apresentada pela Divisão de Arquitetura às
fls. 302, o Pregoeiro decide, adjudicar o objeto à empresa vencedora
GERMANOPEDROSODE MORAES.



'~

"V - Sendo assim, ADJUDICO o objeto a empresa vencedora, e
HOMOLOGO o resultado do certame conforme materializado na ata do
Pregão Presencial nO 03/2014 (fls. 299/299v e fls. 306), devidamente
rubricadas e assinadas.

VI - Publique-se.

VII - Ao FUNREJUS para as providências necessárias.

VIII - Encaminhe-se a Divisão de Controle e Contratos de Atas e Registro
de Preços para convocação da empresa vencedora, para a assinatura da
ata.

Curitiba, 13 de fevereili

Desembargador GUIlHERM LUIZ GOMES
Presidente do Tribunal de Justi a do Paraná
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