
SECRETARiA DE ESTADO DA JUSTIQA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS SEJU
Cornissão Permanente de Licitaçao

SEJU/CPL

ATA DA SESSAO PUBLICA

Pregão Presencial n.° 058/2013

Protocolo fl.°: 11 .814697-2

Objeto: Contratacao de empresa especiahzada para aquisiçao de matériaprima para fabricaçao
de produtos domissanitrios.

PREAMBULO

No dia 16 de janeiro de 2014, as 09:30 horas, reuniram-se no térreo, ala C, situado na Rua
Jacy Loureiro de Campos, sem nümero, Palácio das Araucárias, Centro Civico, Curitiba - PR, a
Pregoeira, Stephane Gerlach e a Equipe de Apoio, Christine Zardo Coelho e Gilmar Antonio
Cardoso para a abertura da Sessão Püblica do Pregao Presencial em epigrafe.

A Pregoeira solicita que se faca constar em Ata o não recebimento por correio de
envelopes de Proposta de Preco e de Habilitacao de empresas interessadas no Pregao
Presencial em questao ate o presente pregao (09 horas e 30 minutos).

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando a comprovacao da existência de poderes para formulaçao de propostas e
prática dos demais atos de atribuiçao dos Licitantes presentes:

REPRESENTANTE EMPRESA
Malton Wolff Juhasz Maltex Quimica do Brasil Ltda - ME
Luiz Minioli Netto Luiz Minioli Netto - EPP
Joannes Paulus Narcizo Pereira M.Group Comércio Atacadista de Produtos

AlimentIcios Ltda
Fábio Murilo Chierigatti FMC Trade lmportaçao e Exportacao Ltda

ApOs a análise de todos os documentos oferecidos pelos interessados presentes,
constatou-se que as empresas Luiz Minioli Netto - EPP, M.Group Comércio Atacadista de
Produtos Alimenticios Ltda e FMC Trade lmportação e Exportacao Ltda estão credenciadas, eis
que apresentaram todos os documentos exigidos no item 6 do Preâmbulo do Edital.

Já a empresa Maltex Quimica do Brasil Ltda — ME nao está credenciada, pois
apresentou o termo de credenciamento, e apenas a original da Certidão Simplificada expedida
pela Junta Comercial e côpia autenticada do documento de identificacao pessoal. Em relacao
ao contrato social, apresentou apenas a côpia sem autenticacao (não apresentou a original
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para a Pregoeira autenticar). Assim, conforme estabelecido no item 6.6, a empresa não
credenciada não está impedida de participar do certame Iicitatório, porem importará a
preclusão do direito de formular lances, na renüncia ao direito de interposição de recursos e a
prãtica de todos os demais atos inerentes ao certame.

Verifica-se que as empresas FMC Trade lmportacäo e Exportação Ltda e Luiz Minioli
Netto — EPP comprovaram serem empresas de pequeno porte. Já a empresa M.Group
Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda comprovou ser microempresa.

Ressalta-se que todos Os documentos foram analisados e rubricados pelos membros da
Equipe de Apoio, Pregoeira e representantes das empresas presentes.

REGISTRO DO PREGAO

Ato continuo, os envelopes das Propostas de Preços das empresas presentes foram
abertos, e foi verificado o seguinte:

LOTE 01

A empresa Maltex Qulmica do Brasil Ltda — ME apresentou sua proposta de preco no valor
de R$ 163.107,05 (cento e sessenta e tres mil, cento e sete reais e cinco centavos), ou seja, valor
inferior ao valor máximo a ser licitado no lote 01 (R$ 163.278,62 — cento e sessenta e três mil,
duzentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Tendo em vista que a referida
empresa apresentou sua proposta em conformidade com o edital (Anexo I — Modelo de Proposta),
a mesma foi classificada.

Já a empresa Luiz Minioli Netto — EPP ofereceu sua proposta de preco no valor de R3
163.278,62 (cento e sessenta e trés mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e dois
centavos), isto e, o mesmo valor estabelecido no edital. Porém, no momento que a Equipe de
Apoio e a Pregoeira verificaram a unidade dos itens 11 e 15, constatou-se que estava descrito kg,
e não litro, conforme estabelecido em edital. Logo, a Pregoeira solicitou a correcao ao
representante da referida empresa, conforme o artigo 48, inciso XVII da Lei Estadual 15.608/2007
e o item 21.2 do edital permitem. Assim, apôs tais equlvocos terem sido corrigidos, ela foi
classificada.

E a empresa M.Group Comércio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda ofereceu sua
proposta de preco no valor de R$ 163.278,62 (cento e sessenta e trés mU, duzentos e setenta e
oito reais e sessenta e dois centavos) Assim, ela foi classaficada
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A empresa FMC Trade lmportacao e Exportaçao Ltda ofereceu sua proposta de preco no
valor de R$ 162.573,50, porém foi constado que o valor correto é de R$ 162.468,50, já que o
valor total do item 05 estava incorreto (0 valor correto deste item é de R$ 105,00)e a quantidade
correta é de 100 kg e nao 200 kg corno descrito na proposta. A discriminaçao do item 01,
tambérn, estava incorreta. Logo, a Pregoeira solicitou a correcao ao representante da referida
empresa. conforme o artigo 48, inciso XVII da Lei Estadual 15.608/2007 e o item 21.2 do edital
permitem. Assim, apOs tais equivocos terem sido corrigidos, ela foi classificada.

LOTE 02

A empresa Maltex QuImica do BrasH Ltda — ME apresentou sua proposta de preco no valor
de R$ 31 .597,60 (trinta e urn mu, quinhentos e noventa e sete reals e sessenta centavos), ou
seja, valor inferior ao valor máximo a ser licitado no lote 02 (R$ 31.602,80 — trinta e urn mu,
seiscentos e dois reais e outenta centavos). Tendo em vista que a referida empresa apresentou
sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma foi
class ificada.

Já a empresa Luiz Minioli Netto — EPP ofereceu sua proposta de preco no valor de PS
31 .602,80 (trinta e urn mil, seiscentos e dois reais e oitenta centavos), ou seja, o mesmo valor
estabelecido no edital. Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua proposta em
conforrnidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesma foi classificada.

E a ernpresa M.Group Cornércio Atacadista de Produtos AlirnentIcios Ltda ofereceu sua
proposta de preco no valor de R$ 31.602,80 (trinta e urn mu, seiscentos e dois reals e oitenta
centavos). Como a referida empresa apresentou a proposta de acordo corn o edital, ela foi
classificada.

LOTE 03

A empresa Maltex Qulmica do Brasil Ltda — ME apresentou sua proposta de preco no valor
de R$ 28.298,25 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reals e vinte e cinco centavos), ou
seja, valor inferior ao valor rnáxirno a ser licitado no lote 03 (R$ 28.320,65 — vinte e oito mil,
trezentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). Tendo em vista que a referida empresa
apresentou sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta:,
mesma foi classificada.

Já a empresa Luiz Minioli Netto — EPP ofereceu sua proposta de preço no valor de R$
28.320,65 (vinte e oito rnil, trezentos e vinte reals e sessenta e cinco centavos), isto e, o mesmo
valor estabelecido em edital. Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua proposta em
conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a mesrna foi classificada.
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E a empresa M.Group Comércio Atacadsta de Produtos AlimentIcios Ltda apresentou sua
proposta de preco no valor de R$ 28.320,65 (vinte e oito mu, trezentos e vinte reais e sessenta e
cinco centavos). Porém, no momento que a Equipe de Apoio e a Pregoeira verificaram Os valores
unitãrio e total do item 15, constataram que o valor total correto e de R$ 4.135,50 (quatro mu,
cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), e não de R$ 4.135,20. Logo, a Pregoeira
soiicitou a correçao ao representante da referida empresa, conforme o artigo 48, inciso XVII da
Lel Estadual 15.608/2007 e o item 21.2 do edital permitem. Assim, após tais equIvocos terem sido
corrigidos, ela fol classificada.

LOTE 04

A empresa Maltex QuImica do Brash Ltda — ME apresentou sua proposta de preço no valor
de R$ 24.682,02 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reals e dois centavos), ou seja,
valor inferior ao valor rnáximo a ser licitado no lote 04 (R$ 24.691,21 — vinte e quatro mil,
seiscentos e noventa e um reais e vinte e urn 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 Luiz Minioli Netto — EPP ofereceu sua proposta de preco no valor de R$
24.691,21 (vinte e quatro mu, seiscentos e noventa e urn reals e vinte e urn centavos), ou seja, o
mesmo valor estipulado no edital. Tendo em vista que a referida ernpresa apresentou sua
proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), a rnesma foi
classificada.

E a empresa M.Group Cornércio Atacadista de Produtos AlirnentIcios Ltda ofereceu sua
proposta de preco no valor de R$ 24.691,21 (vinte e quatro mu, seiscentos e noventa e urn reais e
vinte e urn centavos). Porém, no rnornento que a Equipe de Apoio e a Pregoeira verificaram as
quantidades dos itens 04 e 05, constatou-se que as quantidades corretas são de 05 (cinco) e 400
(quatrocentas) respectivamente. Logo, a Pregoeira solicitou as correçOes ao representante da
referida ernpresa, conforrne o artigo 48, inciso XVII da Lei Estadual 15.608/2007 e o item 21.2 do
edital perrnitem. Assim, apOs tais equlvocos terern sido corrigidos, ela fol classificada.

Em seguida, as propostas de precos exarninadas foram rubricadas pela Pregoeira e pelos
mernbros da Equipe de Apoio e colocadas a disposicao dos Licitantes para exame e rubrica.

ETAPA DE LANCES

As ernpresas forarn posicionadas a ofertarern lances na seguinte conformidade:
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Lote 01
ia empresa: Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 163.278,62;
2a empresa: M.Group Comércio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda, no valor de R$
163.278,62;
3 empresa: Maltex Quimica do Brasil Ltda — ME, no valor de R$ 163.107,05;4 empresa: FMC Trade lmportacao e Exportaçao Ltda no valor de R$ 162.468,50.

Lote 02
ia empresa: M.Group Cornércio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda, no valor de R$
31.602,80;
2aempresa: Luiz Minioli Netto — EPP no valor de R$ 31.602,80;
3 empresa: Maltex Qulmica do Brasil Ltda — ME, no valor de R$ 31.597,60.

Lote 03
ia empresa: Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 28.320,65;2a empresa: M.Group Comércio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda, no valor de R$
28.320,65;
3 empresa: Maltex Quimica do Brash Ltda — ME, no valor de R$ 28.298,25.

Lote 04
ia empresa: Luiz Minholi Netto — EPP, no valor de R$ 24.691,21;2a empresa: M.Group Comércio Atacadista de Produtos AlirnentIcios Ltda,no valor de R$
24.691,21;
3 empresa: Maltex Qulmica do Brash Ltda — ME, no valor de R$ 24.682,02.

E importante mencionar que a empresa Maltex Qulmica do Brash Ltda — ME não ofertou
lance, em razão de não estar credenciada.

cLAsslFIcAcAo

Declarada encerrada a etapa de lances as empresas foram classificadas na seguinte
ordem:

LOTE 01
Primeira empresa: FMC Trade lmportaçao e Exportaçao Ltda, no valor de R$ 161.900,00

(cento e sessenta e urn mil e novecentos reais);
Segunda empresa: Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 161.950,00 (cento e

sessenta e urn mu, novecentos e cinquenta reais);
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Terceira empresa: Mattex Qulmica do Brasil Ltda — ME, no valor de R$ 163.107,05
(cento e sessenta e trés mit, cento e sete reals e cinco centavos).

LOTE 02
Primeira empresa: Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 31.480,00 (trinta e urn mit,

quatrocentos e oltenta reals);
Segunda empresa: M.Group Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda, no

valor de R$ 31.490,00 (trinta e urn mit, quatrocentos e noventa reals);
Terceira empresa: Maltex Qulmica do Brash Ltda — ME, no valor de R$ 31.597,60 (trinta

e urn mit, quinhentos e noventa e sete reals e sessenta centavos).

LOTE 03
Primeira empresa: M.Group Cornércio Atacadista de Produtos AtimentIcios Ltda, no valor

de R$ 28.230,00 (vinte e olto mit, duzentos e trinta reals);
Segunda empresa: Luiz Minioti Netto — EPP, no valor de R$ 28.240,00(vinte e olto mit,

duzentos e quarenta reals);
Terceira empresa: Maltex Qulmica do Brasil Ltda — ME, no valor de R$ 28.298,25 (vinte

e oito mit, duzentos e noventa e oito reals e vinte e cinco centavos).

LOTE 04
Primeira empresa: M.Group Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda, no valor

de R$ 24.610,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e dez reals);
Segunda empresa: Luiz Minioti Netto — EPP, no valor de R$ 24.620,00 (vinte e quatro mit

e seiscentos e vinte reals);
Terceira empresa: Maltex QuImica do Brash Ltda — ME, no valor de R$ 24.682,02 (vinte

e quatro mit, seiscentos e oitenta e dois reals e dois centavos).

NEGOCIAcAO

Em virtude dos valores ofertados (após o término dos tances) nos lotes 01 e 02, não
houve negociacoes de vatores por parte das empresas vencedoras (FMC Trade tmportaçào e
Exportacao Ltda e Luiz Minioli Netto — EPP respectivamente).

Em reiaçao ao tote 03, após a negociaçao com a empresa M.Group Comércio Atacadista
de Produtos AlimentIcios Ltda, o valor ficou estabetecido em R$ 28.200,00 (vinte e oito mit e
duzentos reais).

Sobre o tote 04, a empresa M.Group Comércio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda
negociou o valor, o quat ficou em R$ 24.600,00 (vinte e quatro mit e seiscentos reals).
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Logo, a Pregoeira e sua Equipe de Apolo consideraram que os precos obtidos são
ACEITAVEIS por serern compativeis corn os precos praticados pelo mercado, conforme
apurados no processo de Iicitacao.

HABILITAçA0:

Abertos os Envelopes de Habilitaçao dos Licitantes que apresentaram as propostas e
analisados os documentos habilitatOrios, foi verificado que todas as empresas (FMC Trade
lmportacao e Exportacao Ltda, Luiz Minioli Netto — EPP, M.Group Cornércio Atacadista de
ProdutosAlirnenticios Ltda e Maltex Quirnica do Brash Ltda — ME), forarn HABILITADAS.

Ressalta-se que o representante da empresa Maltex Quimica do Brash Ltda — ME
recebeu o contrato social original na fase de lances da sessão.

RESULTADO:

Apôs a análise dos Credenciarnentos, Propostas de Precos, Disputa de Lances e
HabilitaçOes, constatou-se o seguinte:

LOTE 01: A ernpresa: FMC Trade lmportaçao e Exportaçao Ltda foi declarada a vencedora,
no valor de R$ 161.900,00 (cento e sessenta e urn rnil e novecentos reals). A segunda ernpresa
fol a Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 161.950,00 (cento e sessenta e urn rnil,
novecentos e cinquenta reals), e a terceira ernpresa Maltex QuIrnica do Brash Ltda — ME no
valor de R$ 163.107,05 (cento e sessenta e trés rnhl, cento e sete reais e cinco centavos).

LOTE 02: A ernpresa Luiz Minioli Netto — EPP foi declarada a vencedora, no valor de R$
31.480,00 (trinta e urn mil, quatrocentos e oitenta reals). A segunda ernpresa: M.Group
Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda, no valor de R$ 31.490,00 (trinta e urn mil,
quatrocentos e noventa reals). E a terceira ernpresa: Maltex Qulmica do Brasil Ltda — ME, no
valor de R$ 31.597,60 (trinta e urn mil, quinhentos e noventa e sete reals e sessenta centavos).

LOTE 03: A empresa M.Group Cornércho Atacadista de Produtos Alirnenticios Ltda fol
declarada a vencedora, no valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mu, duzentos reals). A segunda
ernpresa, Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 28.240,00 (vinte e olto rnil, duzentos e
quarenta reais). E a terceira ernpresa: Maltex Quirnica do Brasil Ltda — ME, no valor de R$
28.298,25 (vinte e oito rnil, duzentos e noventa e oito reals e vinte e cinco centavos).
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LOTE 04: A empresa M,Group Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda foi
declarada a vencedora, no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro ml! e seiscentos reals).
Segunda empresa: Luiz Minioli Netto — EPP, no valor de R$ 24.620,00 (vinte e quatro mu e
seiscentos e vinte reals). E a empresa Maltex QuImica do Brash Ltda — ME, no valor de R$
24.682,02 (vinte e quatro mit, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

Assim, a Pregoeira solicitou para as empresas vencedoras o encaminhamento das
readequaçOes das propostas por e-mail (Iicitacaosejuseju.prgov.br) no prazo de 01 (urn)
dia ütil, conforme determinaçao legal (artigo 58, inciso XXVI da Lei Estadual 15. 608/2007), e 0
registro das mesmas no Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná (item 16.3 — preâmbulo
do edital).

RECURSO E ADJUDICAçA0

ApOs a declaraçao dos vencedores, a pregoehra abriu oportunidade para que Os
interessados manifestassem intencao de recorrer, porém nenhuma empresa apresentou a
pretensão de interpor recurso.

Logo, os objetos da presente Iicitaçao são adjudicados aos Ilcitantes vencedores, isto é, a
empresa FMC Trade Importação e Exportaçao Ltda no lote 01, a empresa Luiz Minioli Netto
EPP no tote 02 e, a empresa M.Group Comércio Atacadista de Produtos AlimentIcios Ltda
totes 03 e 04, conforme o disposto no artigo 48, inciso XIII e artigo 58, inciso XIX da Lel Estaduat
n° 15.608/2007.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, fol encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira,
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos ticitantes presentes ate o fim da sessão.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Stephane Gerlach Pregoeira

Christine Zardo Coelho Eqi11pe de Apo1o

Gilmar Antonio Equipe de Apoio
Cardoso

8



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIcA, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS SEJU
Comissão Permanente de Licitacão

S EJ U/C PL

- EPP

Comércio
Produtos

M.GroupJoannes Paulus
Atacadista deNarcizo Pereara
Ala menticaos Ltda

Fabao Murilo Chierigatti FMC Trade Importaçao e_
Exportaçao Ltda

Malton Wolff Juhasz

Luiz Minioli Netto

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Maltex Quimica do Brasil
Ltda - ME

Luiz Minioli Netto
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Planilhal

Empresa Luiz
PP n° 05812013— Lote 01

M Group Maltex FMC

P roposta
Lance 01 R$
Lance 02 R$
Lance 03 R$
Lance 04 R$
Lance 05 R$
Lance 06 R$
Lance 07 R$

R$ 163278,62 R$ 163 278,62

R$ 162.400,00 sem lance

R$ 162.300,00

R$ 162.200,00

R$ 161.950,00

sem lance

R$ 163107,05

NAO PODE OFERTAR LANCE

R$ 162468,50
R$ 162350,00

R$ 162250,00
R$ 162.000,00

R$ 161.900,00
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Planilha2

pp n° 05812013 — Lote 02

Empresa M GROUP LUZ MALTEX

Proposta R$ 31 .602,80 R$ 31.602,80 R$ 3t597,60
Lance 01 R$ R$ 31 59000 R$ 31.580,00 NAO PODERA OFERTAR LANCE
Lance 02 R$ R$ 31.570,00 R$ 31.550,00
Lance 03 R$ R$ 31.490,00 R$ 31 .480,00
Lance 04 R$ sem lance
Lance 05 R$
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Panha3

PP n° 05812013 Lote 03
Empresa Luiz MGROUP MALTEX

Proposta R$ 28.320,65 R$ 28 320,65 R$ 2829825
Lance 01 R$ R$ 28.280,00 R$ 28250,00 NAO PODERA OFERTAR LANCE
Lance 02 R$ R$ 28.240,00 R$ 28230,00
Lance 03 R$ sem lance
Lance 04 R$
Lance 05 R$
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Planilha4

pp n° 05812013 Lote 04
Empresa LUZ MGROUP MALTEX

Proposta R$ 24.691 ,21 R$ 24.691 21 R$ 24682,02
Lance 01 R$ R$ 24.67000 RS 24.65000 NAO PODERA OFERTAR LANCE
Lance 02 R$ R$ 24.640 00 R$ 24.630,00
Lance 03 R$ R$ 24.62000 R$ 24.610,00
Lance 04 R$ sem lance

Lance 05 R$
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