ATA COMPLEMENTAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2019

As 14h e 15min do dia 19 de setem bro de 2019, reuniram-se na Sala Multiuso (9°
andar) da Sede da Seção Judiciária do Pará. para desempate das propostas iniciais
por sorteio, em ato público, nos termos do item 6.5 do edital e forma prevista no art.
45, §2°, da Lei 8.666/93 aplicada subsidiariamente nos termos do art. 9° da Lei
10.520/02, o Pregoeiro Edvan Guilherme Souza de Barros, designado pela Portaria n°
6890872, de 27 de setembro de 2018, e sua equipe de apoio, formada pelo Servidor
Heron Cardias e Silva, encarregados de dirigir o certame, nos termos do processo
administrativo n° 0003884-34.2019.4.01 .801 O, cujo objeto é "Contratação de empresa
especializada para elaboração de projetos complementares, básicos e executivos,
visando a melhoria das instalações prediais do Ediffcio-Sede da Justiça Federal no
Pará, incluindo os seguintes projetos: a) controle de acesso,· b) circuito fechado de TV
- CFTV'. Estando presente somente o Sr. Daniel Peralta Guerra, CNH 03515283629,

CPF 931 .000.432-00, representante da Empresa CONSPEL CONSULTORIA DE
PROJETOS ELETRICOS E ELETRONICOS, cnpj 04.731 .279/0001-34. As licitantes:
GM ENGENHARIA LTDA, cnpj 22.350.092/0001-72, e, CONSPEL CONSULTORIA DE
PROJETOS ELETRICOS E ELETRONICOS, cnpj 04.731 .279/0001-34, empataram
suas propostas iniciais no item único da licitação, cujo valor total registrado foi de R$
39.000,00 (trinta e nove mil reais). Os procedimentos do sorteio foram esclarecidos a
todos os presentes, pelo qual não houve contestação. Por livre escolha dos presentes,
foi convocado o Servidor do quadro da Justiça Federal Sr. José Maria Brito Coroa,
matrícula PA2703, que procedeu a escolha dos papéis contendo os nomes das
licitantes, de igual forma e tamanho, sem ter conhecimento do conteúdo. Ao término
do sorteio foram classificadas as propostas na seguinte ordem: 1° CONSPEL
CONSULTORIA

DE

PROJETOS

ELETRICOS

E

ELETRONICOS

e

2°

GM

ENGENHARIA LTOA. Estando todos de acordo, foi lavrada a presente ata, que vai
assinada pelos presentes. A sessão encerrou às 14h50min
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