
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTçA, CIDADAMA E DIREITOS HUMANOS SEJU
Comissao Permanente de Licitacao

SEJU/CPL

ATA DA SESSAO PUBUCA

Pregao Presencial n° 032/2013

Protocolo n°: 12033851-0

Objeto: Contratacao de empresa especializada para a aquisicao de combustivel óleo diesel S 10
e ArIa 32 — agente redutor lIquido automotivo de nox, para o setor de transporte do Departamento
de Execucao Penal — DEPEN/PR.

PREAMBULO

No dia 22 de outubro de 2013, as 09:30 horas, reuniram-se no Térreo, ala C, situado na
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/N, ‘Palácio das Araucárias’T,Centro Civico em Curitiba - PR, a
Pregoeira, Stephane Gerlach e a Equipe de Apolo, 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 contendo propostas e Os documentos de habilitaçao de empresas interessadas.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelo interessado
presente, visando a comprovaçao da existência de poderes para formulacao de propostas e
prática dos demais atos de atribuicao dos Licitantes presentes, na seguinte conformidade:

REPRESENTANTE EMPRESA
fiiii5rVicente Posti ba Ad mi nistraçao ParticipaçOes,
- Empreendimentos Comerciais Ltda

A ünica empresa participante näo entregou todos os documentos (contrato social e
procuracao) necessários para o credenciamento, Porém, conforme previsto no edital, no item 6,
o qual dispOe sobre o credenciamento para a participacao do certame, a ausência do
credenciamento não exclui o licitante do certame, mas importarã a preclusao do direito de
formular lances na sessao, na renüncia ao direito de interposicao de recursos e a pratica de
todos os demais atos inerentes ao certame.

REGSTRO DO PREGAO

Ato continuo, fol aberto o envelope contendo as propostas de precos e, com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio Pregoeira examinou a conformidade das propostas, analisando
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a compatibilidade do objeto ofertado, prazos e condiçOes de fornecimento e execuçao, e as
demais exigências definidas em edital.

A ünica empresa participante apresentou a proposta no valor total de R$ 124.520,00 (cento
e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reals), porém sem descrever a validade da proposta, que
os custos de frete, seguro, mao de obra, tributos e encargos trabalhistas são da proponente,
dentre outras descricOes.

Assim, tendo em vista que na proposta da empresa não continha algumas descricoes
,exigidas no edital e era a ünica empresa participante, o envelope de Habilitaçao foi aberto,

A proposta de preço foi examinada e rubricada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe
de Apoio,

HABILrrAcA0

Aberto o Envelope do ünico Licitante participante, foi verificado a o seguinte:
1) Certidão Negativa de Falência ou Concordata: foi entregue apenas uma cOpia, sem a
devida autenticaçao ou original, conforme exigencia do item;
2) Ausência de comprovaçao de aptidao proponente;
3) Contrato social sem autenticacao;
4) Auséncia do CNPJ.

Assim, a empresa foi declarada INABILITADA.

CERRAMENT0

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira,
pelos membros da Equipe de Apolo e representante do licitante presente ate o tim da sessão.
Logo, resultou-se FRACASSADA.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Stephane Gerlach Pregoeira

EquipedeApoioChristine Zardo Coelho

GNmarAntônio Equipe deApoio
Cardoso
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REPRESENTANTE DA EMPRESA

Paulo Cesar Vicente

Postiba Administraçao
ParticipacOes,
Empreendimentos Comerciais
Ltd a
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