
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA , CIDADANIA E DIRE ITOS HUMANOS -

ATA DA SESSAO PUBLICA

Convite fl.°: 00312011

Protocolo n.° 10.050.260-7

Objeto: Empresa especializada para execução de pequenos reparos no PatronatoPenitenciário de Londrina

PREAMBULO

1niciaImente a sessão foi convocada através de publicacao no Diário Oficial n.° 8596 (IndUstriae Comércio) do dia 25 de novembro de 2011 para as O9hOOmin, corn a abertura prevista noEdital de Licitaçao para as lOhOOmin,

No dia 12 de Dezembro de 2011, as O9hOOmin horas, reuniram-se na sala de licitaçöes daSEJU situada na Rua Jacy Loureiro de Campos, SIN, 5 0 andar, asa “c” “Palácio dasAraucárias”, Centro CIvico em Curitiba - PR, o Presidente da Comissão, Senhor José de AraüjoPessoa Guedes e os Membros da Comissão, Mariana Martins Betioli e Danielle Antoniacomi,para a Sessão Püblica da Licitacão modalidade convite em epIgrafe. Fizeram pane da sessãoa Assessora JurIdica, Dra. Fernanda Alves Andrade e a estagiária de Direito, Andressa CristinaBusato.

Aguardou-se o protocolo de envelopes ate as O9h5Omin, conforme consta do Edital. ApOs aslOhl5min, verificou-se que somente 1 (urn) envelope corn documentação e proposta folapresentado via Sedex pela empresa O.H.P. Tavares Engenharia e Construcoes Civis.

Foram encaminhados convites para as empresas localizadas no MunicIpio de Londrina, a fimde regionalizar o procedimento para que nao houvesse impedimentos na execucao dosservicos. As empresas convidadas foram: Renover Engenharia, Construtora Engetecno LtdaArtenge Construçoes Civis, N S Engenharia, O.H.P. Tavares Engenharia, ConstroesteConstrutora e Participaçoes Ltda, Norma Construcoes, Abussafe Construtora e AgenEngenharia e Construçoes Civis, conforme consta dos recibos dos editais em anexo.

Apesar da publicidade dada ao edital, da remessa dos convites, somente I (uma) empresaencaminhou proposta e documentacão.

Considerando que o procedimento IicitatOnio em questão ma atender solicitacao iniciada em 29de juiho de 2009, bern como a normatizacao estabelecida pelo Decreto Estadual n.° 3006/2011,que Iimitou o prazo de publicacao de editais de licitacão no atual exercIclo, considerandotambém que o adiamento da presente licitaçâo pela auséncia de mais de uma proposta ira
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trazer prejuIzos a Administracao Püblica, a Comissão de Licitaçao deliberou pela continuidade
do procedimento IicitatOrio, em virtude da necessidade de que as obras sejam executadas e
que o processo nao sofra novamente solução de continuidade, e ainda para que não se
percam os recursos orcamentarios reservados no exercIcio para esta finalidade.

Ato contInuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta de preco e, corn a colaboração dos
rnernbros da Comissão, o Presidente da Comissão examinou a conformidade da proposta,
analisando a compatibilidade dos objetos ofertados, prazos e condicöes de fornecirnento ou de
execução, e dernais exigencias definidas no Edital. Em seguida, realizou a classiflcaçao nos
termos dos incisos VIII e IX do artigo 40 da Lei Federal n° 10.520/02, selecionando o autor da
menor proposta, e Os demais, na ordem de classiflcaçao.

A proposta apresentada pela empresa O.H.P. Tavares Engenharia e de R$ 54.812,85, inferior
ao valor máximo previsto no Edital, do R$ 54.891,84. ApOs o exame detaihado dos itens que
compoem o preco global, verificou-se que dos 92 itens, 35 superam o valor mãximo unitário
estabelecido no edital de licitação. Assim sendo, a Comissão decide por suspender a sessão
para consultar a Divisão do Engenharia e Manutençao do Departamento Penitenciário para
maiores esciarecimentos técnicos. Decide também reabrir a presente sessão no prazo máximo
de 24 horas, ou seja, no dia 13 do dezembro do 2011, as lOhOOmin, para continuidade dos
trabalhos visando o julgamento da proposta.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessâo, cuja ata vai assinada polo Presidente da
Comissão de Licitação, pelos membros da Comissão e demais presentes ate o fim da sessão.
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ASSINAM:

REPRESENTANTE(S) DA(S)
EMPRESA(S)

PRESIDENTE DA COMISSAO DE
LIcITAcA0 E DEMAIS MEMBROS

José deAraUjo Pessoa Guedes

Danielle Antoniacomi

Mariana Martins Betioli

Fernanda Alves Andrade
Assessora JurIdica

Andressa Cristina Busato
Estagiaria de Direito
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Convite n O 00312011
Protocolo n.° 10.050.260-7
Objeto: Empresa especalizada para execucao de pequenos reparos no Patronato
Penitencário do Londrina
No dia 13 de dezembro de 2011, as lOhOOrnin, na salade reuniöes da Secretaria de Estado da
Justica, Cidadania e Direitos Hurnanos, para continuidade dos trabaihos visando o julgamento
da proposta, fol retomada a reunião para exarne da proposta apresentada pela empresa
O.H.P. Tavares Engenharia que apesar de apresentar preco compatIvel corn o valor estipulado
no presente procedimento licitatOrio, apresentou 35 itens de urn total de 92 itens corn valores
superiores ao rnáxirno estipulado na planilha constante na Licitaçao, valores estes que
poderão ern urna situacão do rnedicao ou ate mesmo de aditamento ao contrato, trazer
diferencas aos cálculos necessários para a quitacao dos valores dos servicos. Assirn sendo o
Presidente da Comissão do Licitacao, juntarnente corn os dernais rnernbros decidem pela
desclassificacao da proposta da ernpresa O.HP. Tavares Engenharia. Sendo, então, pelo que
so apresonta, julgar a presonte licitaçao fracassada. Nada rnais havondo a tratar, foi encerrada
a sessão, cuja ata vai assinada pelo Prosidente da Cornissão do Licitaçao, polos mombros da
Cornissão e dernais presentes ate o firn da sessão.
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LIcITAcA0 E DEMAIS MEMBROS

José de Araüjo Pessoa Guedes

Daniolle Antoniacomi

Stophane Gerlach


