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2ª ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL

Processo nº.: 0643/2019
Edital nº.: 0089/2019
Modalidade: Licitação Presencial
Norma Aplicável: Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu-Brasil – “RELC”, Protocolado sob o nº 0210544 e registrado sob o nº
0209581 no livro - B-1429 sob as folhas - 001/042.
OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de Materiais Civis
Aos cinco dias de novembro de 2019, às 09h15min, na sala de Licitações, primeiro
andar do Edifício das Águas – fase II, na Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, em
sessão pública, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela RCD
093/2019, sob a coordenação do Sr. Igo Vinicio Trida, acompanhado pelo membro
titular, a Srta. Claudineia Pires, para a realização de sessão pública de licitação
presencial, do tipo menor preço por lote, disputa ABERTA, Edital nº.: 0089/2019, que
tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de
Materiais

Civis,

ainda,

de

acordo

com

os

documentos

exigidos

no

instrumento

convocatório e demais anexos. Presente ainda o colaborador da área demandante: Sr.
Vagner Adriane Milioli.
Foi disponibilizado lista de presença para a assinatura dos presentes.
O Coordenador deu início à sessão às 09h20min, dando boas vindas a todos os presentes
e informando que se tratava de sessão para informar o resultado da diligência que ficou em
aberto, apresentação da amostra e avaliação de amostra do item 12 do lote 03, conforme
previsão do item 3 do Termo de Referência.
Representando

a

empresa

TINTAPAR

COMÉRCIO

DE

TINTAS

LTDA

–

CNPJ

07.428.237/0001-17, a sra. NEIVA PUERARI.
Participou como ouvinte o senhor Jonathan Pierre Sarmento.
A empresa LGD BICUDO E BICUDO LTDA CNPJ 04.917.884/0001-02 apresentou os
documentos diligenciados dentro do prazo estipulado pela comissão de licitação. Sendo
assim, declarada vencedora do lote 01 deste Edital.
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Não houve manifestação de intenção de recursos para o lote 01.
No dia vinte e três de outubro a empresa TINTAPAR apresentou o Atestado de Capacidade
Técnica em via original atendendo à diligência aberta na sessão do dia dezessete de
outubro.
As 09h:30min foi orientado a todos a deslocarem até o bloco 09 nas dependências do PTI,
local em que aconteceria a avaliação da amostra de tinta apresentada pela empresa
TINTAPAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
A aplicação das tintas iniciou as 09h:40min onde foi aplicado duas demãos de cada marca
de tinta, uma aplicação ao lado da outra em parede preparada pela equipe de Infraestrutura
e Obras do PTI.
Houve intervalo de 33 minutos entre uma demão e outra.
Para melhor análise da amostra, aguardaremos o prazo mínimo de 24 horas para secagem
da tinta.
Desta forma, esta sessão será suspensa e sua reabertura se dará no dia 06/11/2019 as
14horas neste mesmo local.
O Coordenador agradeceu a presença das licitantes, e declarou encerrada a sessão às 11
horas, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada
pelo coordenador, membros da comissão de licitações, licitantes e demais presentes.

Igo Vinicio Trida

Claudineia Pires

Coordenador da Licitação

Comissão de Licitações

Fundação PTI

Fundação PTI

Vagner Adriane Milioli

NEIVA PUERARI

Colaborador da Fundação PTI
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