
SECRETARA DE ESTADO DA JuSTIcA, CDAOANfA E DRETOS HUMANOS SEJU
Cornissão Permanente de LicitaçSo

SEJU/CPL

ATA DA SESSAO PUBLICA

Pregão Presencial n.° 055/2013

Objeto: Contratação de empresa especiaizada para aquisiçâo de materlais de construçSo.

PREAMBULO

No die 04 de dezembro de 2013. as 09:30 horas, reuniramse no Térreo, ala C, situado na
‘ or: O—a SIN ‘Paiac’o des acaes’ Oentrc Ovco er Cjrca - 3

Pregoeira, Stephane Gerlach a a Equipe de Apoio, Christine Zardo Coeiho a Gflmar AntOnio
Cardoso para a abertura da Sessão Püblica do Pregão Presencial em epIgrafe.

A Pregoeira solicita que se faça constar em Ata o nao recebimento pci correio de
envelopes de Proposta de Preco e de Habilitaçao de empresas interessadas no PregOo
Presencial em auestão ate a aresente momenta.

Aberta a sessâo, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos p&os interessados
presentes, visando a comprovacão da exstëncia de poderes pare rormuiaçao de propostas e
prCtica dos demais atos de atribuiçao dos Licitantes presentes:

REPRESENTANTE EMPRESA
FábioMuritoChlerigaffi. FMCTradelmportacâoeExportacaoLtda-EPPJ
Gil Cláudio Goncalves Itupava Materials para Constryção Ltda — ME

ApOs a acCuse de todos os documentos oferecidos pelos interessados presentes,
constatou-se qua as 02 (duas) empresas presentes estão credenciadas, eis que apresentaram
todos Os documentos exigidos no ftern 6 do PreCmbulo do Editat.

Ressafta-se que o representante da empresa elaborou a declaraçCo de atendirnento aos
requisitos de habilitaçOo, conforme modelo Anexo IX, de prOprio punho no inicio da sessCo
apOs a Pregoeira ter solicitado.

A empresa FMC Trade ImportacOo e ExportaçCo Ltda — EPP comprovou ser empresa de
pequeno porte, assim terá os benefIcios da Lei Complementar n° 123/2006. Já a empresa
Itupava Materials para Construçao Ltda — ME, apesar de tar apresentado a certidão expedida
pete Junta Comercial, nOo foi considerada microempresa em razOo de a mesma ter sido
exedda rras Je 60 sessen:e) a’as a aaa Ia citacão (;tem 6 io Prer’oLb do EotaI)
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Todos as docurnentos do credenciamento foram analisados e rubricados pelos

membros da Equipe de Apoio, Pregaeira e representantes das empresas presentes.

Ato contInua, forarn abertos os envelopes das Propostas de Preços de todas as empresas

presentes e, foi verificado o saguinte:

LOTE 01

A empresa FMC Trade !mportacão e Exportacão Ltda — EPP apresentou sua proposta de

preco no valor de R$ 3.336,21 (trés mil, trezentos e trinta e seis reals e vinte e urn centavos), ou

seja, valor inferior ac valor maxima a ser licitado no Late 01 (R$ 3.336,21 — trés ml!, trezentos e

trinta e seis reals a vinte e urn centavos). Tendo em vista que a referida empresa apresentou sue

proposta em conformidade corn a edital (Anexo I Modelo de Proposta), a mesma fol

ci assifi cada.

Já a empresa Itupava Materials para Construção Ltda — ME ofertou sua proposta de preçc

no valor de R$ 3.233,10 (trés ml!, duzentos e trinta e trés reals a dez centavos), ou seja, vaior

inferior aa valor máxirno a ser licitado no Lote 01 (R$ 3.336,21 — trés mA, trezentos e trinta a seis

reais e vinte e urn centavos). Tendo em vista qua a referida empresa apresentou sua proposta em

conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma foi classificada.

LOTE 02

A empresa FMC Trade Importacão a Exportacao Ltda — EPP apresentou sua proposta de

oreço no valor de R$ 8.019,87 (oitQ mu, dezenove reais a oitenta e sate centavos), ou seja, vaio

igual ao valor máxirno a ser licitado no Late 02 (R$ 8.019,87 — olto ml!, dezenove reals e oltenta e

sete centavos). Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua proposta em

conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma foi classificada.

Já a empresa itupava Materials para Construçao Ltda — ME ofertou sua proposta de preço

no valor de R$ 7.767,45 (sete mu, setecentos e sessenta e sate reals a quarenta e cinco

centavos), ou seja, valor inferior ao valor maxima a ser licitado no Late 02 (R$ 8.019,87 — alto mA,

dezenove reals e oitenta a sete centavos). Tendo em vista qua a referida empresa apresentou sua

proposta em conformidade corn o edita! (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma foi

cssificada.
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LOTE 03

A e.•rnoresa FMC Trade lrnportaçSo e ExportaçSo Ltda EPP apresentou sua Qroposta de
preco no valor ce RS 91.80237 (noventa e urn rn, oitocentos e dois reals e trinta a see
cer!tavos), ou seja, vaior iguai ao vaor rnáxirno a ser icitado no Lote 03 (R$ 91.802,37 — noventa
e urn miL oltocentos e dois reals e trinta e sete centavos). Tendo em vista que a referida empresa
aoresentou sua orocosta em conformidade corn o edital (Anexo — Mode!o de Proposta), a
mesma ro cassrncada.

Já a empresa Itupava Materials para Construcão Ltda — ME ofertou sue proposta de pre
no valor de R$ 5. 019,66 (cinquents. a nova rnfl, dezenove reals e sessenta centavos), porSrn ado
apresentou proposta pare as iters 56, 57, 58 e 72. Por essa razão, a mesma fol descassificada.

LOTE 04

A emjresa FMC Trade haiortacao a Exportaçao Ltda — EPP apresentou sua proposta de
preço no valor de R$ 36.140,54 (trinta e eis mu, cento e quarenta reals e cinquenta a quatro
centavos), ou seja. valor igual so valor rnáxirno a ser icitado no Lote 04 (R$ 36.140,54 — trinta e
sei.s miL cento a quarenta reals a cinquenta e quatro centavos). Tendo em vista qua a referida
empresa apresentou sua proposta em conformidade corn o edits! (Anexo — Modelo de Proposta),
a mesma foi classificada,

já a empresa itu pava Maeriais pars Construção Ltda — ME ofertou sua proposta de preço
no valor de R$ 34.875,35 (trinta a quatro ml!, oltocentos e setenta a cinco reals a trinta e cinco
centavos), ou seja, valor inferior ao valor rnáximo a ser ticitado no Lote 04 (R$ 36.140,54 —trinta a
eels ml!, cento e quarenta reals a cinquenta e quatro centavos). Tendo em vista que a referida
empresa apresentou sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo — Mbdelo de Proposta),
a mesma foi ciassificada.

LOTE 0.5

A empresa FMC Trade lrnportacão a Exortação Ltda — EPP apresentou sua proposta de
preço no valor de R$ 43.867,40 (qu arenta a trés ml!, oltocentos a sessenta e sete reals e
quarenta centavos), ou seja, valor igual ao valor maxima a ser licitado no Lote 05 (R$ 43.867,40 —

quarenta e trés ml!, oltocentos e sessenta a sete reals e quarenta centavos). Pordrn, no momento
cue a Ecupe de Aco e a Pegoeira verficaram as ‘iens 17 18 e A9 co”staai-se qe o cescn a
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correto é de metros”, e não Nunidaden, como descrito na proposta do Ilcitante. Logo, a Pregoetra

solicitou a correçao ao representante da referida empresa, conforme o artigo 48, inciso XVII da

Lei Estadual 15.60812007 e o Item 212 do edital permitem. Assim, apOs tais equlvocos terem sido

corrigidos, ela fol classlficada.

Ja a empresa Itupava Materials pam Construcao Ltda — ME ofertou sua proposta de preco

no valor de R$ 43.001,85 (quarenta e trés mu, urn reals e oltenta e cinco centavos), ou seja, valor

inferior ao valor máximo a ser licitado no Lote 05 (R$ 43.867,40 — quarenta e trés mu, oitocentos e

sessenta e sate reals e quarenta centavos). Tendo em vista que a referida empresa apresentou

sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo dW Proposta), a mesma foi

classlficada.

LOTE 08

A empresa FMC Trade lmportacâo e Exportação Ltda - EPP apresentou sua proposta do

preço no valor de R$ 50.618,63 (cinquenta mU, seiscentos e dezoito reals e sessenta e trés

centavos), ou seja, valor igual ao valor máximo a ser licitado no Lote 06 (R$ 50.618,63 —

dnquenta mu, seiscentos e dezoito reals e sessenta e trés centavos). Tendo em vista que a

referida empresa apresentou sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de

Proposta), a mesma foi classificada.

Já a empresa Itupava Materlais pars Construçao Ltda — ME ofertou sua proposta de preço

no valor de R$ 42.384,41 (quarenta e dois mil, trezentos e oltenta e quatro reals e quarenta e urn

centavos), porem não apresentou proposta pare os itens 16, 17, 24, 25, 33 e 35. Por essa razao,

a mesma foi desclasslflcada.

rp seguida, todas as propostas de preços examinadas foram rubricadas pela Pregoeira e

pelos membros da Equipe de Apolo e colocadas a dlsposlção dos Licitantes pars examee rubrica.

Empresas que ofertararn lances, na seguinte qrdem:

LOTEOI: . ‘•

a

Primeira empresa: FMC Trade lrnportacão e Exportacao Ltda — EPP, no valor do R$

3.336,21;
Segunda empress: Itupava Materials pare Construcão Ltda — ME, no valor do R$

3233,10.
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LOTE 02:

Primeira empress: FMC Trade lmportacao e Exportacão Ltda — EPP, no valor de R$
50i 9,87;

Segunda empress: tupava Materiais pare Construcäo Ltda ME, no vaior do R$
7767,45.

LOTF 04

Pnmera empress: r-MC irade lmportaçao e txportaçao uda — no vaor de $
36i40,54;

Segunda empresa: Itupava Materials para Construçao Ltda — ME, no valor Lie R$
34.875,35.

LOTE 05:

Primeira empress: FMC Trade lmportaçao e Exportacão Ltda — EPP, no valor de R$
43.867,40;

Segunda empress: itupava Materials pars Construcao Ltda — ME, no valor de R$
43.001,85.

cLAss;ncAçAo

Declarada encerrada a etapa de !ances as empresas foram classificadas na seguinte
ordern:

Ut

Primeira empresa classificada: Itupava Materials para Construçao Ltda — ME, no valor de
R$ 3.233,10;

Segunda empress classificada: FMC Trade lmportação e Exportacão Ltda — EPP, no
valor de R$ 3.336,21.
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LOTE 02

Primeira empresa classificada: Itupava Materials pam Construcão Ltda - ME, no valor de

R$ 7.767,45;
Segunda empresa classificada: FMC Trade Importacao e Exportacâo Ltda — EPP, no

valor de R$ 8.01 9,87.

LOTE 04

Primeira empresa dassificada: Itupava Materials pam Construcao Ltda — ME, no valor de

R$ 34.875,35;
Segunda empresa classificada: FMC Trade lmportacao e Exportacão Ltda - EPP, no

valor de R$ 36.140,54.

LOTE 05

Primeira empresa dassificada: FMC Trade lmportacao e Exportacao Uda — EPP, no
valor de R$ 43.000,00;

Segunda empresa classificada: ltupava Materials pare Construcão Ltda — ME, no valor

de R$ 43.001,85.

NEG0cIAçA0

LOTEOI:

Negociada a reducão do preço, o valor ofertado fol de R$ 3.00,00 (trés nill e duzentos

reals) pela empresa Itupava Materials para Coostrução Ltda — ME.

LOTEO2:

Negociada a reducäo do preço, o valor ofertado Mi de R$ 7.74000 (sete mU, seteceótos
e quarenta reals), pela empresa ltupava Materials pare Construçao Ltda — ME.
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LOTE 03:

Neoociada a redução do preço, o valor ofortado fol de R$ 91.000,00 (noventa a urn rnil
reals) pela empresa FMC Trade lrnportacão e Exportacão Ltda — EPP.

LOTE 04:

Negodada a redução do preço, o valor ofertado fol do R$ 34.800,00 (trinta a quatro rnil e
oitocentos reals) pela empresa Itupava Materials para ConstrucAo Ltda — ME.

LOTE 05:

Ern virtude do valor ofertado pela FMC Trade lrnportacao e Exportaçao Ltda — EPP não
houve reducão do valores.

LOTE 06:

Negociada a reduçao do preço, o valor ofertado fol do R$ 50.500,00 (cinquenta rnil a
quinhentos reals) pela ernpresa FMC Trade lrnportação e Exportação Ltda — EPR

Logo, a Progoeira e sua Equipo de Apolo considerararn quo os preços obtidos são
ACEITAVEIS por ser compativeis corn os preços praticados polo rnercado, conforme apurados
no processo do licitacão.

HABIUTAçA0

Abertos os Envelopes do Habilitacao dos Licitantes, Id verificado quo a emprosa FMC
Trade lrnportação a Exportacao Uda — EPP é HABILITADA. Já a empresa Itupava Materlais
pam Construcao Wa — ME é DESABILITADA, els quo não apresentou os docurnentos
exigidos nos itens 4, 5 (Certidao Negatiya do Tributos Federals), 7 a 8 do Anexo II —

Docurnentos do Habilitaçao do edital. -

RESULTADO:

ApOs a anállse dos Credenclarnentos, Envelopes das Propostas do Precos, D!sputa de
Lances e Envelopes das Habilitaçoes, constatou-se o seguinto:5.; , V
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LOTE 01:

Empresa vencedora: FMC Trade importaçâo e Exportaçäo Ltda — EPP, no ia!cr de R$

333621 (trés ml!, trezentos a trinta e seis reals e vinte e urn centavos).

Emresa vencedora: FMC Trade !mportacão e Exportaçao Ltda — EPP, no valor de R$

8 03 7 o LO rr1 ezenoe rea’s e otena e see centavDs)

rnpresa vencedora: FMc, trade lmportacao e bxportaçao Ltda — EPP, no valor de R

9 .OuO,Ou (noventa e urn rnl reais).

LOTE 04:

Empress vencedora: FMC Trade importação e Exportaçao Ltda — EPP, no valor de R$
36140.54 (trinta e seis ml!, cento e auarenta reals e cinquenta e auatro centavos).

t Jo,

Empress vencedora: FMC Trade !rnportação e Exportação Ltda — EPP, no valor de R$

43.000,00 (quarenta e trés ml! reals).

LOTE 06:

Empresa vencedora: FMC Trade lmportação e Expoaçao Ltda EPP, no valor de R$

50.500,00 (cinquenta ml! e quinhentos reals).

Assrn, a Pregoeira so!icitou pars as empresas vencedoras o encarninhamento das

readequaçöes das propostas por e-mail no prazo de 01 (urn)

dia 0tH, conforme deterrninacão legal (artigo 58, inciso XXV! da Lel Estadua! 15,608/2007), e o

ragistra das mesmas no Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná (item 16.3 — preâmbu!o
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RECURSO E AoJuocAcAo

ApOs a deciaracão dos vencedores, a pregoeira abriu oportunidade para que Os
interessados mrnifestassem intencão de rE.correr, orém nenhuma empress apresentou a

Logo, os objetos de todos os lotes da presente Iicitaçäo são adjudcados so Ncitantevencedor, conforme o disposto no artigo 48, inciso XMl a artigo 58, inciso XIX da Lei Estadual n°1 5.608i’2007.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pals Pregoeira,pelos membros da Equipe de Apolo a representantes dos licitantes presentes ate o fim da sessão.

PREGOEIRA E EGUIPE DE APOIO

SteDhane Geriach Pregoeira
ii

Equipe de AoioChristrne Zardo Coeuio
—

— ——-

Glrnar Antôro Ecupe de o’o
Cardoso

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS’

Fabo Murno FMC Tade lrrportacão a
Cherigat Exportacão Ltda - EPP -

Gil Ciáudio Itupava Materiais pars4=4__LD..._—
Gonçalves Construçäo Ltda — ME
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PIarJha2

Empresa

PP n 05512013 LOTE 02

TU PAVA

Proposta

FLance 01
nceO2R$
Lance 03 R$
ance04R$

W
‘Lance 07 R$
08R$

sem lance

1 767 45

ance 09
Lanre 10
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PPn 055i2O13 LOTE 05
— Empresa FMC TUPAVA

Propósta R$ 43.86740 R$ 43.001 85
l[nce 01 R$ is 43.00300

Lance 02 RS
Lance 03 R$
,Lance 04 R$
!Lance05R$
Lance 06 RS
e07R$
ce08R$
Lance 09 PS
1Lance 1OR$I
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