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No die 07 de novembm de 2013, as 09:30 horas reuniramse no Térreo, ala C, situado ra
Rue Jecy Loureiro de Campos, S/N, ‘Pa1ácio des Araucárias, Centro Civico em Curitiba PR, a
Pregoeira, Stephane Gerlach e a Equipe de Apoo, Christine Zardo Coelno a GHmar Antonio
Cardoso rare a abertura da Sessão PObNca do Pregão Presencial em epIgrafe.

A Pregoeira solicita qua Se face constar em Ate o nao recebimento por correio de
envelopos de Proposta de Preço a de Habilitaçao de emnresas interessadas no presente PregOo
Presencial ate o presente momento.

Lbea a sessCo, proceoeuss ao exare dos rrsntos do Creer arito oferoco
palo intaressado presente, visando a comprovaç6o da exisCncia de poderes pare formL!açCo de
propostas a prOtica dos demais atos de atribuição do Licitsne presente:

___ ___

EMPRESA -

rmoron do Carvalho ProcompSoftJooesernTecrologaLtda

AnOs a anáiise de todos os documentos oferecido pelo interessado presente, constatou
se qua a empresa presente estC credenciada eis qua apresentou todos os documentos
exigidos no item 6 do PreOmbulo do Edital, Os documentos forarn analisados e rubricados
pelos membros da Equipe de Apoio, Pregoeira a representante da empresa presente.

Ressaltase que a Onica empresa participante comprovou ser empresa de pequeno
porte/microempresa.

REGS1RO DO PREGAO

Ato contInuo, foi aberto o envelope da Proposta de Preço da empresa Procomp Solucoes
em Tocr oogia Ltda a, foi verificado que a mesma apresentou sua proposta de preco no valor de
S 4.433,30 (quatro mu, quatroceitos a trinta e trés rea’s a trinta centavos) no lote 01. No Iota 03
pesentou o valor da R$ 5.240,60 (cinco mu, duzentos e quarenia reais e sessenta centavos). JC
no ,ro 04, o v&or de R$ 1.627,22 (mu, sescentos e vinte e sate reals a vinte e dois centavos),
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Em relaçao ao tote 05, apresentou o valor de R$ 1.567,60 (mit e quinhentos e sessenta e sete
reals e sessenta centavos). Tendo em vista que todos Os vatores apresentados são
lnferiores/compatlvels com os estabetecidos no edital, a empresa tot ctasstficada. A mesma
informou que não apresentou proposta no tote 02, sob a ategaçao de que Os vatores dos Hens
estiputados no editat estão abaixo do mercado.

Em seguida, a proposta de preço examinada fol rubricada pela Pregoeira e petos memoros
da Equipe de Apoio e cotocada a dtsposlção do Licitante para exame e rubrica.

NEG0cIAçA0

Negociada a redução do preço, 0 valor ofertado foi de R$ 4.400,00 (quatro mit e
quatrocentos reals) para o tote 01, R$ 5.190,00 (cinco mit e cento e noventa reals) pare o tote
03, R$ 1.600,00 (mit e seiscentos reals) pam o tote 04, e R$ 1.500,00 (mit e quinhentos reals)
pam o tote 05.

Logo, a Pregoeira e sua Equipe de Apolo consideraram que os preços obtidos são
ACEtTAVEIS por serem compatIveis corn os preços praticados peto mercado, conforme
apurado no processo de ticitação.

HAstLrrAcAo

Aberto o Envelope de Habititação do Licitante, foi verificado que a Unica empresa
ctassificada e participante fol HAS1LITADA.

RESULTADO: .

Após a anátlse do Credenciamento, Envelopes de Proposta de Preço e Habilltaçao,
constatou-se que a empresa Procomp Sotuçoes em Tecnotogia Ltda fol dectarada vencedora
dos totes 01, 03, 04 e 05, nos seguintes vatores:

Lote 01: R$ 4.400,00 (quatro mit e quatrocentos reals);
Lote 03: R$ 5.190,00 (cinco mit e cento e noventa reals);
Lote 04: R$ 1.600,00 (mit e seiscentos reals);
Lote 05: R$ 1.500,00 (mit e quinhentos reals).
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Em reação ao tote 02, fbi decfbrado DESERTO. eis que nenhuma empresa apresentau
proposta para o referido iote.

Assim. a Pagcera soHctou pam a emc’resa vencadora o ci am amerd.a do
‘c ccocta Jor a-r3 c’cs jgosor) c pmzc e 1 .‘

Ui confbrme acerrnnaco ega (atigo 58. incso XXVi da Lei Esadua 15,308/2007), 0

registro da mesma no Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná (item 16.3 - omarnb’io d
edital).

Após a declaraçao do vencedor, a pregoewa abriu oportunidade para que o interessado
manifestasse intençSo de recorrer, porém a empresa não apresentou a pretensão de int,erc•or
recurso.

Logo, os objetos dos otes 01, 03, 04 e 05 s5o adjudicados ao icitante vencedor, isto 3, a
empresa Procomp So ucöes em Tecnoogia Ltda, conforme o disposto no ardgo 48, inciso )KPi a
artigo 58, inciso XX da Lei Estadual n° 1 5.608/2007.

Nada mais havendo a tritar, foi encerrada a sessSo, cuja ata vai assnada pea Prcgoewa.
pelos membros da Equipe de Apoio e representante do icitante presente ate o firn da sessäo.

PREGOE1RA E EQUIPE DE APOO

Stephane Getlach Pregoeira

Equipe de Apoio
Chnstme Zardo Coelho

Gilmar Antonio — EquipedeApoio
Cardoso

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Emerson de Procomp Souçoes em
Caraho

____

Tecnoiogia_Ltda




