
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
 

    Dependência: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARI -

CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO/CSSP - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA

AEROPORTUARI / Nº Processo: 032/LALI-5/SBFI/2020)

 

     às 10:05:04 horas do dia 03/08/2020 no endereço RODOVIA HELIO SCHMIDT, SN

AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, bairro CUMBICA, da cidade de

GUARULHOS - SP, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). IARA

CRISTINA DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº

Processo: 032/LALI-5/SBFI/2020 - 2020/032/2020 que tem por objeto CONCESSÃO DE

USO DE ÁREA COMERCIAL DESTINADA À SALA DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU/CATARATAS, EM FOZ DO IGUAÇU

- PR.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Concessão de área, destinada à sala de atendimento especial no Aeroporto

Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR

    Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados as seguintes maiores

ofertas:

 

Lote (1) - Concessão de área, destinada à sala de atendimento especial no Aeroporto

Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou a maior

oferta. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de

disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior

oferta, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os

praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/08/2020 21:05:12:994 GLOBAL LOUNGE OP FLN SERVICOS AUXILIARES DOS
TRANS  R$ 9.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/08/2020 10:11:13:988 GLOBAL LOUNGE OP FLN SERVICOS AUXILIARES DOS
TRANS  R$ 9.600,00
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decidiu:

 

    No dia 03/08/2020, às 10:46:04 horas, no lote (1) - Concessão de área, destinada à sala

de atendimento especial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl1aop00004_multisalas-06. No dia 07/08/2020, às

10:58:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2020, às 10:58:47 horas, no lote (1) - Concessão de área, destinada à sala

de atendimento especial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Por atender as exigências do Edital e seus anexos. No dia 24/08/2020, às 15:22:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2020, às 15:22:48 horas, no lote (1) - Concessão de área, destinada à sala

de atendimento especial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

transcorrido o prazo recursal sem manifestação contrária ao resultado divulgado, o processo

foi Adjudicado para empresa GLOBAL LOUNGE OP FLN SERVIÇOS AUXILIARES DOS

TRANS., por atender as exigências do Edital.

 

    No dia 24/08/2020, às 15:22:48 horas, no lote (1) - Concessão de área, destinada à sala

de atendimento especial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas - PR -  pelo

critério de maior oferta,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GLOBAL

LOUNGE OP FLN SERVICOS AUXILIARES DOS TRANS com o valor R$ 9.600,00.

 

    às11:31:17 do dia 21/07/2020 as seguintes datas foram alteradas por IARA CRISTINA

DOS SANTOS: abertura de propostas (de 30/03/2020-09:00:00 para 03/08/2020-09:00:00);

inicio da disputa (de 30/03/2020-10:00:00 para 03/08/2020-10:00:00)

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de

disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo

informações detalhadas sobre o andamento do processo.

 

IARA CRISTINA DOS SANTOS

Coordenador de disputa de licitação

 

IARA CRISTINA DOS SANTOS

Autoridade Superior
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LOURDES ARAUJO FIGUEIRA

Membro da Comissão

 

Proponente:
33.688.682/0001-26 GLOBAL LOUNGE OP FLN SERVICOS AUXILIARES DOS TRANS

24/08/2020 Página 3 de 3


