
SECRETARtA DE ESTADO DA JUSTcA, CDADAMA E DIREITOS HUMANOS - SEJU

ATA DA SESSAO PUBUCA

Pregao n°: PP 08812012

Protocolo n° 1t517489-4

Objeto: Aqu&çâo do Restante do Materi& para Reforma da PCE

PREAMBULO

No da 10 de dezembro de 2012, as 14:00 horas, reuniramse na sala de licitacoes da SEJU
situada na Rua Jacy Loureiro de Campos, SIN , 5 ° andar, ala “c” “Palãcio das Araucária&’,
Centro CIvico em Curitiba - PR, a Pregoeiro, Stephane Gerlach e a Equipe de Apoio, Gilmar
Antonio Cardoso e Edilberto Schraiber Trevisan, para a abertura da Sessão Püblica do Pregão
Presencial em epigrafe.
Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando a comprovacao da existéncia de poderes para formulacao de propostas e
prática dos demais atos de atribuicão dos Licitantes presentes, na seguinte conformidade:
o PREGOEIRO solicita que se faça constar em Ata o não recebimento por correio de
envelopes contendo propostas e os documentos de habilitaçao de empresas interessadas.

REPRESENTANTE L — EMPRESA
niel Bonato Pavin, Pavin e Cia Ltda

Fabio Murilo Chierigatti FMC Trade lmportação e Exportacão Ltda

REGSTRO DO PREGAO

Ato contInuo, foi aberto o Envelope contendo as Propostas de precos e, corn a colaboracão dos
membros da Equipe de Apolo, o Pregoeiro examinou a conformidade das propostas, analisando a
compatibilidade dos objetos ofertados, prazos e condicoes de fornecimento ou de execuçao, e
demais exigéncias definidas no Edital, Em seguida, realizou a classificacao nos termos dos
ncisos VIII e IX do artigo 40 da Lei Federal n° 10,520/02, selecionando o autor da menor proposta,
e os dernais, na ordem de classiflcacao.
C valor de Registro inicial de cada empresa, consta em planllha anexa a Ata de Sessão,
constando as empresas que participaram dos lances e os seus respectivos lances.

cLAsswcAcAo

Dedarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi ?. Classificada, 2a, Classificada na
seguinte conformidade:

Lote 01
Primeira Classiticada Empresa FMC Trade lmportação e Exportação Ltda.
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Valor R$ 45.300,00
Segunda Classificada Empresa Pavin, Pavin e Cia Ltda.
Valor R$ 45.400,00

Lote 02
Primeira Classificada Empresa Pavin, Pavin e Cia Ltda.
Valor R$ 18.000,00
A Empresa FMC Trade lmportação e Exportacao Ltda não apresentou proposta para este lote.

Lote 03
Nenhuma das Empresas apresentou proposta para este lote, lote considerado deserto.

Em atendimento a Lel Complementar n° 123/2006, veriflcou-se empate ficto no Lote 1, e 0
pregoeiro oportunizou a Empresa FMC Trade lmportação e Exportacao Ltda que apresentasse
proposta de preco inferior a considerada vencedora do certame.

NEGoCAcAO

Negociada a redução do preco da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preco obtido,
especificado, ACEITAVEL por ser compativel corn os precos praticados pelo mercado,
confo[me apurado no processo de licitaçao.

HAB LITAçAO

Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a meihor proposta para o lote 01 e analisados
os documentos de habilitação, foi verificado que a empresa atende todos os requisitos
estabelecidos no Edital.
Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta para o lote 02 e
analisados Os documentos de habilitacao, foi verificado que a empresa deixou de apresentar
documento CNPJ item 8 do anexo II, documentos de habilitaçao, o vicio foi sanado no ato da
sessão cujo urn membro da comissão retirou o CNPJ via Internet ficando a Empresa habilitada
urna vez que atende todos os requisitos estabelecidos no EditaL

Os documentos de habilitaçao examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados
pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados a disposição dos Licitantes
para exame e rubrica.

Não forarn retirados os seguintes envelopes de Habilitaçao:

RESULTADO

A vista da habilitaçao, foi(ram) declarado(s) vencedor(as) o(s) licitante no(s) respectivo(s)
item(ns):

Lote 01: Empresa FMC Trade importacao e Exportaçao Ltda no valor de R$ 45.300,00
Lote 02: Empresa Pavin, Pavin e Cia Ltda no valor de R$ 18.000,00
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Lote 03: Deserto

RECURSO

ApOs a declaracao do(s) vencedor(es), o pregoeiro abriu oportunidade para que os
interessados ofertassem recurso, Não houve a interposicao de recurso por partes das
empresas

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata val assinada pelo Pregoeiro,
pelos membros da Equipe de Apolo e representantes dos licitantes presentes ate o fim da
sessão.

ASSINAM:

REPRESENTANTE(S) DA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE
EMPRESA(S) APOIO

Daniel Bonato Stephane Gerlach
Pavin, Pavin e Cia Ltda Pregoeira

Fábio Murilo Chierigatti GilmarAntônio Cardoso
FMC Trade Importaçao e Exportacao Equipe de Apoio

Ltda

EdNberto Schraiber Trevisan
Equipe de Apoio
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