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Comis.sSo Permarente de LicitaçSo
SEJU/CPL

PregSo Presenca n° 04712013

Protocolo n°: 119i4.4825

O!nieto: Contrataçdo de emresa eseciaUzada para aqusIç.do de mdquna bordadeira industriaL

‘nostura a asquena.

No din 25 J novernbro de 2013, s 14:00 horns, raunVam-se no Tdre’ am C. stuado on

Rua Jacv Loureiro de Campos, S/N, “Paldcio das Araucdria&’, Centro Civic.o em Curitiba PR, a

mcce m eord9e CerLnh a a E’ne de ‘non C’- sAv n Zn o Cac b e a enu re eira

Guerrero pam a abertura da SeasOn PObica no PmeaSo Prcasencial em erdqmafe.

A Pregoeira solicita que se faça constar em Ata o nSa recebimento por correlo de

Prjcs ‘ne —e a - s ns ‘rtnas n ‘e

Preseociat ate a abertura on. sessac 14 hcas;.

Aberta a sessSo, procedemse no exame dos documentos ofereck.k.m eios interessados

oreDen as ssu a rcr’nc O’n a a ‘nca o no s

‘nr ca:’ns a s

REPRESENTANTE EMPRESA

Sunday Uss On H.S. CcmSrcc be MSqinoas be Costura Ltda -

L

Eduardo Moreima de Castro CaieMSaunasdeCoswraLtda-EFP

çardoLoono__ Procomp
Eduarbo Ku!ta Fo Csio_ero -

P5c’n irir- ChercjaJ iEeO a Eyn’nrtacc Lda_-

ApOs a anSHse de todcs os documentos ofereodos petos iriteressados presentes.

ccnststou-se ‘e todas as eroesas oraseirtas eatOn reJnooiabas. ais cue anrasertaran

tones us J:cc .ancs abc boa a tarn 0 o Die cuc Jo Eus Cs c ro-tcn nma q

anaHsadcs a rubr:cados petos membros da Equipe de Aooio, Pregoeira e representan:es das

empresas presertes.
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SECRETARIA DE ESTADO DA JusrIçA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU
Comissão Permanente de Licitação

SEJU/CPL

Ressalta-se que TODAS as empresas participantes comprovaram serem empresas de
pequeno portelmicroempresas.

REGISTRO DO PREGAO

Ato contlnuo, foram abertos os envelopes das Propostas de Preços de todas as empresas
presentes e, fol verlficado o seguinte:

LOTE UNICO

A empresa H.S. Comércio de Máquinas de Costura Ltda - EPP apresentou sua proposta de
preço no valor de R$ 69.54850 (sessenta e nave mil, quinhentos e quarenta e alto reals e
cinquenta centavos), ou seja, o mesmo valor do estabelecldo no edital. Assim, ela foi
classlficada.

Já a empresa Caleffi Máquinas de Costura Ltda - EPP ofertou sua proposta de preço no
valor de l3 68.08,00 (sessente e oitq. mil e ylnte e...gito reals), istq é, valor inferior so valor
máximo a ser Iicltado (R$ 69.548,50 — sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e olto reals e
cinquenta centavos). Porem, a mesma apresentou especlflcacão do item 01 diferentemente do
estabeleddo em edital e, a representante inforrnou que näo fomece o objeto exigido no edltal.
Logo, a mesma foi desclassiflcada.

A empresa ProcompSoluçôes ernTecnolog!a - ME ofereceu sua proposta de preço no valor
de R$ 6Z $90,0G(dàssqntj1doiimIl e’kxtpcentos e ncn4nta rd[S), ou sep. valor infenor so valor
máximo a ser licitado (R$ 69.548,50 — sessenta e nave mil, quinhentos e quarenta e olto reals e
cinquenta centavos). Coma a refetida empresa apresentou sua proposta em conformidade cam o
edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma fol classificada.

A empresa Cello Merlo - ME ofereceu sua proposta de preço no valor de R$ 63.000,00
(sessenta e trés mil reals), ou seja, valor inferior ao valor méximo a ser licitado (R$ 69.548,50 —

sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e olto reals e cinquenta centavos). Assim, a empresa
foi ctassificadà.

E a empresa FMC Trade lmportaçao e Exportação Ltda — EPP ofereceu sua proposta de
preço no valor de R$ 69.530,00 (sessenta e nave inil e quinhentos e trinta reals), ou seja, valor
inferior ao valor máximo a ser Ilcitado (R$ 69.548,50 — sessenta e nove mil, quinhentos e
quarenta e oito reals e dnquenta centavos). Logo, a referida empresa fol classificada.
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SECRETARIA DE ESTADO DA JusrIcA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU
Comissão Permanente de Ucitação

SEJUICPL

Em seguida, todas as propostas de preços examinadas foram rubricadas pela Pregoeira e
pelos membrus da Equipe de Apoio e colocadas a disposição dos Licitantes pam exame e rubrica.

Apos o inciso IV do artigo 58 da Lei Estadual 15.60812007 ter sido observado, as
empresas elencadas abaixo ofertaram lances, na seguinte ordem:

LOTE UNICO:

•43 %S*P:ø.gtftvaie.A$
S93O,O(L($wsent4E nçqntl êuInWQqto eirii*a idaIs)

Segunda empresa: Cello Merlo - ME, no valor de R$ R$ 63.000,00 (sessenta e• trés mu
reals);

Terceira empresa: ProcomtSolucoes em Tecnologia — ME, no valor de R$ 6fl90,QQ

S

A r$Psentii4ie daijnprei H.S. Comércio de Máquinas de Costura Ltda — EPP alegou
que a mesma deverla partlcipar da fase de lances para ampilar a competitMdade. A Comissào
informou que o artigo 58, inciso IV Vol observado, porém a representante não concorda e alega
que Ira recorrer. A mesma solicita, também, a desclassificaçao da empresa Procomp, pois não
consta na sua proposta de preço a carimbo da mesma. A ComissAo informou que 1550 não
acarreta a sua desclassificação, por ser uma mera omissão e, além disso, a representante da
Procomp apresentou o contrato social e o nUmero do CNPJ na fase de credenciarnento.

CLAssIFIcAçA0

Dedarada encerrada a etapa de lanèes as empresas foram classificadas na segulnte
ordem:

tom UNICO

Primeira empresa classificada: Cello Meit - ME, no valor de R$ 62.880,00 (sessenta e
dais mu, oltocentos e oltenta reals);

Segunda empresa classificada: Procomp Soluçoes em Tecnologia — ME. no valor de R$
62.890,00 (sessenta e dois mu, oitocentos e noventa reals);

Terceira empresa classificada: FMQ Trade Jmportção e 5xportao Ltda.— EPP, no valor
de R$ 69.530,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reals).
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SECRETARIA DE ESTADO DA JuST1çA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEJU
Gornissão Permanente de Licitaçao

SEJU/CPL

NEG0CIAçA0

LOTE UNICO:

A Pregoeira solicitou a redução do preço para o representante da empresa Cello Merlo -

ME, porém não houve negociação.

Loqo, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio considerou que o preço obtido e ACEITAVEL
por ser compatIvel corn o preço praticado pelo mercado, conforme apurado no processo de
licitáçao.

• Antes da abertura dos envelopes de Habilitaçao, os representantes das empresas H.S.
Cornérclo de Máquinas de Costura Ltda — EPP e Caleffi Máquinas de Costura Ltda - EPP
relatararn que tern intenção de recorrer, tambérn, pelo fato de a prirneira ernpresa classificada
não fomecer materials corn as rnesrnas especlficaçoes estabelecidas no edltal.

HABILITAçA0

• LOTEUNICO:

Abertos os Envelopes de Habllltação dos Llcltantes que apresentararn as propostas e
analisados os docurnentos habilltatôrlos, fol verificado que as ernpresas Cello Merlo — ME e
FMC Trade lmportaçao e Exportaçáo Ltda forarn HABILITADAS.

Já a empresa Procomp Soluçöes em Tecnologia foi DESABILITADA, eis que o atestado
de capacidade técnica não 6 cornpatIvel corn o objeto da licitação. Ressalta-se que a Pregoeira
consultou o NUcleo Juridico antes de anunciar aos licitantes sobre a habilitação das ernpresas.

RESULTADO:

Apôs a anállse dos Credenclarnentos, Envelopes das Propostas de Preços, Disputa de
Lances e Envelopes das Habllitacöes, constatou-se o seguinte:

LOTE UNICO:

Ernpresa vencedora: Cello Mérlo — ME, no valor de R$ R$ 62.880,00 (sessenta e dois
mu, oltocentos e oltenta reals);

Segunda classificada: FMC Trade Irnportação e Exportação Ltda — EPP, no
69.530,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reals).
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Assim, a Progoeira sollcltou para a emprosa vencedora o encamlnhamonto da
readequacão da proposta por e-mail (ftcItacaoseJuselu.pr.gov.br) no pram de 01 (urn) dia
(itil, conforme determinacão legal (artigo 58, inciso )(XVI da Loi Estadual 15.608/2007), e o
registro da mosma no Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná (itern 16.3 — proârnbulo do
edital).

RECURSO E ADJuDIcAcA0

Apos a doclaraçao do vencodor, a progooira abtiu oportunidade pam que os intorossados
manifestassorn intonção do rocorrot Conformo rolatado antorlorrnente, os ropresentantes das
ompresas H.S. Comércio de Mãquinas do Costura Ltda — EPP o Caleffi Máquinas do Costura
Ltda - EPP manifostaram intenção do rocorror polos motivos aclrna oxpostos o, tambérn, polo fato
do a omprosa FMC Trade aprosontar atestado do capacidado técnico não compativol corn o
objoto do cortarno licitatôrlo . A Progoolra inforrnou quo o pram do rocurso é do 3 (trés) dias Utois.

Logo, o objoto da prosento Iicitação NAO e adjudicado ao licitanto voncodor, conformo o
disposto no artigo 48, inciso XIII o artigo 58, Inciso XIX da Loi Estadual n° 15.608/2007.

ENCERRAMENTO

Nada mais havondo a tratar, foi oncorrada a sessâo, cuja ata vai assinada pola Progooira,
polos mombros da Equipe do Apoio o roprosontantos dos licitantos prosontos ate o fim da sossão.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Stephane Gerlach Progooira

Christine Zardo Coelho Equipo do Apolo

Valérlo Telxelra Equipo do Apoio
Guerrelro

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS J3J)
Esuze1es OlIveira H.S. Cm&dodeMaqtdnasI
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Planilbal

Empresa

Proposta

[L
Lance 02 R$

FMC

R$ 69 530 00

scm lance

ppo 04712013— LOTE UNICO

Cello rP1021 --

R$ 63 000,00 R$ 62 890,00

R$ 62,88000 scm iance

Lance 04 R$
Lance_05 R$
L_______

[[ance 08 R$
e09R$
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