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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIçA, CIDADAMA E DRElTOS HUMANOS SEJU
Comissão Permanente de Lc[tação

SEJUICPL

ATA DA SESSAO PUBLJCA

Pregào Presencial n° 031/2013

Protocolo n.°: 12.135.230-3

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestaçào de serviços de filmagem (som e
video) das reuniOes e oltivas da Comissão Estadual da Verdade.

PREAMBULO

No dia 16 de outubro de 2013, as 09:30 horas, reunirarn-se no Térreo, ala C, situado na
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/N, “Palácio das Araucárias”, Centro CIvico em Curitiba - PR, a
Pregoeira, Stephane Gerlach e a Equipe de Apoio, Christine Zardo Coetho e Gilmar AntOnio
Cardoso pare a reabertura da Sessâo Püblica do Pregão Presencial em epIgrafe.

A Pregoeira solicita que Se faca constar em Ate o não recebimento por correio de
envelopes contendo propostas e os documentos de habilitação de empresas nteressadas.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando a comprovaçäo da existOncia de poderes para forrnufaçao de propostas e
prática dos demais atos de atribuiçao dos Licitantes presentes, na seguinte conformidade:

REPRESENTANTE EMPRESA
GuilermeArtigas Lage Producao ndependente de Radio e Televisão

Ltd a
Luiz Carlos Gryzinski Exclusive ProducOes e Propaganda Ltda
Eduardo Raphael Sebastiäo Eficaz LocaçOes e Eventos

Ressalta-se que as empresas Lage Produçao Independente de Radio e Televisão Ltda e,
a Eficaz LocaçOes e Eventos comprovararn serem empresas de pequeno porte!microempresa.

REGISTRO DO PREGAO

Ato contInuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços e, corn a
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a conformidade des
propostas, analisando a compatibilidade do objeto ofertado, prazos e condicOes de fornecimento
e execução, e as demais exigOncias definidas em edital.
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A omprosa Lago Produçâo lndopendento do Radio o TolovisAo Ltda ofortou sua proposta

do proço no valor do R$ 23.750,00 (virito o trés mu e sotocontos o cinquonta reals). Tondo om

vista quo .0 reprosontanto nâo assinou a reforida proposta, fol solicftado em sossão quo fosse

assinada, o quo fol foito.

Ja a omprosa Eficaz Locacöos o Eventos ofortou no valor do R$ 13.750,00 (trozo mu o

sotocontos o cinquonta reals) no item I o no Item 2 a valor do R$ 10.825,00 (dez mu o o ntos

o vlnto o dnco reals) sondo o total da proposta, dos ltons, no valor do R$ 27.500,00 (vinto soto

mu o quinhentos roais). Assirn, corno houvo urn rnoro orro do somatOrla, a Progooira solicitou quo

a somatória fosso corrigida pam o valor do R$ 24.575,00 (vinte o quatro rnil o quinhontos e

setonta o cinco reals), o quo fol foito.

E a omprosa Exciusiva Produçöos o Propaganda Ltda oforocou sua proposta do proço no

valor de R$ 26.500,00 (vlnto o sois mU o quinhontos reals).

As propostas do preços oxarnlnadas foram rubricados pola Progooira o polos rnornbros da

Ecjuipo do Apoio o colocados a disposição dos Llcitantos pare oxamo o rubrlca.

cL.AsslFIcAcAo

Dodarada oncorrada a otapa do lances as omprosas foram classlilcadas na soguinto

ordom:

1° omprosa classificada Lago Produção Indopondonto do RadIo o Tolovisao Ltda corn

proposta no valor do R$ 16.200,00 (dozossois mil o duzontos reals);

2° ornprosa classificada Eficaz Locaçöos o Evontos corn proposta no valor do R$

16.35000 (dozossois mU o trozontos o cinquonta reals);

3° omprosa dassificada Exclusiva Produçoos o Propaganda Ltda corn proposta no valor

do R$ 17.500,00 (dozossoto mu o quinhontos reals).

NEG0cIAçA0

Nogoclada a roduçao do preço, o licitanto ofortou o valor total do R$ 16.200,00

(dozossels mU o duzontos reals). Logo, a Pregoolra o sua Equlpo do Apolo considorou quo o

proço obtldo é ACEITAVEL por ser compativol corn os preços praticados polo morcado,

conformo apurado no procosso do llcitaçâo.
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HABIuTAçA0

Aborto os Envolopos dos Licitantos quo aprosontaram as propostas o analisados os
documontos de habilltação, foi veriflcado o soguinto:

A omprosa Lago Producão Indopondento do Radio o Tolovisao Ltda, quo foi dassificada
em 1° lugar, corn proposta do proço no valor do R$ 16.200,00 (dozossois mu o duzontos roais)
NAO aprosontou a Cortidao Nogativa do Tributos Estaduais, conformo 0 odital oxigo no Anoxo
II— Documontos do Habilitação. Logo, a mosma fol doclarada INABILITADA.

A omprosa Eflcaz Locacöos o Evontos corn proposta no valor do R$ 16.350,00
(dozossols mll o trozontos o cinquonta reals) dassificada om 2° lugar, aprosontou todos os
docurnontos habilitatôrios do acordo corn o anoxo VI — Exigéncias pare Habilitaçâo. Logo, a
mosma foi doclarada habilitada.

Já a omprosa Exclusiva Produçöos o Propaganda Ltda, classificada om 3° lugar, corn
proposta ofortada no valor do R$ 17.500,00 (dozossoto mil o quinhontos reals), também, fol
declarada habllltada, ois quo aprosontou todos os docurnontos habilitatOrlos do acordo corn o
anoxo VI— Exigéncias pare Habilitaçao.

RESULTADO

A vista da habllitacao, a ornprosa Eflcaz Locaçöes o Evontos fol doclarada a voncodora,
a qual ofortou o valor do R$ 16.350,00 (dozossois mil o trozontos o cinquonta reals).

RECURSO E ADJuDIcAçA0

Apos a doclkaçao do voncodor, a progooira abriu oportunidado pare quo os intorossados
manifostassom intonçöo do rocorror.

Tondo om vista quo não houvo rnanlfostação do ;ntorposiçao do rocurso, o objoto da
Iicitação fol adjudlcado ao licitanto voncodor Eflcaz Locacoos o Evontos no valor do R$ 16.350,00
(dozossois rnil o trozontos o cinquonta reals), conformo o disposto no artigo 48, inciso XIII o artigo
58, inciso XIX da Lol Estadual n° 15.60812007.

ENCERRAMENTO

Nada rnais havondo a tratar, foi oncorrada a sossão, cuja ata vai assinada pola Progooira,
polos mombros da Equipo do Apoio o roprosontantos dos Ilcftantos prosontos ate o firn da sossão.
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PREGOERA E EQUPE DE APOIO

Stephane Gerbch Pregoeira

fZdC
Equipe de Apo

Gimar Antonio
Cardoso

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Lage Producão Independente
GuilermeArtigas

de Radio e T&evisao Ltda

Exclusive ProducOes e
Luiz Carlos Gryzinski

Propaganda_Ltda :,

Eduardo RaDhael
- Eficaz Locaçoes e Eventos

Sebastiao

— — — —
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Stenha Gertach
EJ/CPL
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R$ 23 700.00 R$ 23.600,00

R$ 23.450,00 R$23 400,00

RS 22.500,00 R$ 22 450.00

RS 20.000,00 R$ 19.950,00

R$ 18.00000 R$ 17950.00

— R$ 17.500O R$17.450,00

SEM LANCE R$i7.3500

R$ 17.250,00

R$ 16.950,00

R$ 16.850,00

R$ 16.490,00

R$16.350,00
SEM LANCE
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Lance 02 R$
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Lance 04 R$
Lance 05 R$
Lance 06 R$
Lance 07 R$

Ranlihal

p O 03112013

Empresa ExcIusva Eficaz

____

Lage

_____ ____ ______

Proposta R$ 26.500,00 R$ 24.575,00 R$ 23.750,00
Lance 01 R$ R$ 23,500.00

R$ 23.300,00

R$ 22.200,00

_____

—

R$i9O0,00 ..

R$ 17.600,00

R$17.400,00

R$ 17.3O0,0

R$ 17.000,00

R$ 16.900,00

R$ 16.500,00

R$ 16.400,00

R$1200M

Lance 08 R$
Lance 09 R$
Lance 10 R$
Lance 11 R$
Lance 12 R$
Lance 13 R$
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