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Pregao Presencia fl° 004/2014

Protocolo n°: 13 1258968

Objeto: Contratação de empresa especiahzada para aquisção de gas quefeto de petrolec (GLPa granel.

PREAMBULO

No dia 15 de malo de 2014, as 09:30 horas, reunirarn-se no térreo, ala C, situado na RuaJacy Loureiro de Campos, sem nUmero, Palácio das Araucárias, Centro CIvico, Curitiba PR aPregoeira, Josiane Aparecida Sremin e a Equipe de Apoio, Christine Zardo Coetho e GlmarAntonio Cardoso para a abertura da sessão pOblica do Pregao Presencial em epigrafe, a qual fodivulgada no Diário Oficial Paraná — Comércio, Industria & Serviços (f Is. 78) e nos sItioseletrOnicos www.iustica.pr.gov.br (fls, 77) e ww,çop spr4r.govbr (fls. 76).

A Pregoeira solicita que se faça constar em ata o não recebimento por correto deenvelopes de proposta de preço e de habilitaçao de empresas interessadas no Pregão Presencaem questao ate o presente momento (09 horas e 30 minutos),

Aberta a sessão, todos os licitantes presentes entregaram Os documentos exigdos para ocredenciamento, assim como os envelopes de propostas de precos e de habihtacao, conformerezam os incisos I e II do artigo 58, da Lei Estadual n° 15.608/2007.

Tendo em vista o disposto no §1°, artigo 84 da Lei Estadual n° 15.608/2007, todos Osenvelopes foram rubricados pelos dois licitantes presentes e membros da Cornissão,

Na tabela abaixo, consta os nomes dos representantes das empresas particpantes

REPRESENTANTE EMPRESA
—_______Conrado Radames Martins Ribeiro Copagaz Distribuidora de Gas S/A[ Sandro Andruszinski Companhia Ultragaz S/A
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CREDENCtAMENTO

Apos a anáse de todos os docurnentos oferecidos peto represe; tarte da emoresaCopagaz Distribuido a de Gas S/A constatou-se que a mesmo não apresentou a aedaraçaoJe atendimento aos requisitos de habilitaçao. conforme estabelecido no item 66 do Preámouiodo edital. Logo. a Pregoeira solicitou ao representante tat dectaraçao, conforme a artqo 48.nciso XVII da Lei Estadual 15.608/2007 e o item 21 2 do edital permitem Assirn. a mesma foc redenciada

F m retacao a empresa Gompanhia Ultragaz S:A também, esta treoenciada.
Ressa[ta.se que todos os documentos foram analisados e rubricados pelos membros daComissão e representantes das empresas presentes.

PROPOSTAS DE PREOS

Ato contInuo, os envelopes das propostas de precos das empresas participantes forarrabertos, e fol constatado o seguinte:

Lote Unico — valor máximo a ser licitado: R$ 161.449,20 (cento e sessenta e urn muquatrocentos e quarenta e nove reals e vinte centavos).

A empresa Copagaz Distribuidora de Gas SiA apresentou sua proposta de preco no valorde R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e olto mit, quatrocentos rea’s). Tendo em vista que aproposta está de acordo corn o edital, a mesma foi classificada.

Já a empresa Companhia Ultragaz S/A ofereceu sua proposta de preço no valor de R$161.449,20 (cento e sessenta e urn mit. quatrocentos e quarenta e nove reais e iinte centavos),isto é, valor iguat ao estabelecido no edital. Corno está em conformidade corn o edital. eta foCLASSIRCADA.

Em seguida, todas propostas de preços examinadas foram rubricadas peta Pregoeira epetos membros da Equipe de Apolo e colocadas a disposiçao dos licitantes para exame e rubrica.

ETAPA DE LANCES

ApOs a observância dos incisos IV, V, VI e VII do artigo 58 da Lei Estadual C15.608/2007, as empresas foram posicionadas a ofertarem lances na seguinte conformidade



SF0 RFTARA DE ESTADO DA jUSflCA. CDADANlA E DlRETOS HUM tNO

Lote Urnco

empresa Companha Ultragaz S,A no valor de R$ 16 449 20 (cento e seceenta a urnm quatrocentos e quarenta e nove reats e v,nte centavos
2° empresa Copagaz Dtstnbuidora de Gas S/A apresentou sua proposLa de prevc fluvalor de R$ 15840000 (cento C cinquenta e oito miL quatrocentos reais’

cLAss;FlcAçAo

Declarada encerrada a etapa de lances, as empresas foram classificadas na seguinteordem:

Lote Unico

Primeira empresa: Copagaz Distribuidora de Gas S/A, no valor de R$ 150.480.00 (centoe cinquenta mil, quatrocentos e oltenta reals);
Segunda empresa: Companhia Ultragaz S/A, no valor de R$ 155.00000 (cento ecinquenta mu reals);

HAB LrrAcAO

Abertos os envelopes de habilitaçao dos hcitantes que apresentararn as 02 (duas)meihores propostas (artigo 48, inciso Xl e artigo 85, nciso IV. Let Estadual n° 15.608/2007) eanalisados os documentos habilitatórios, fol veriticado que a empresa Companhia UltragazS/A está HABIUTADA.

Em relaçao a empresa Copagaz Distribuidora de Gas S/A está DESABILITADA, esque nào apresentou qualquer atestado de capacidade técnica, conforme estabelecido no item 4do Anexo II do edital em questão. Além disso, apresentou a Certidão de Débitos MunicipaisPositiva e a Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está no nome da matriz, enão da filial como nos outros documentos apresentados e exigéncia do item 11.3. Ressalta-seque a apresentacao do Cadastro Estadual de Licitantes do Estado do Paraná é facultativa, masmesmo assim ff01 apresentada, a qual está regular.

RESULTADO

Após a análise dos Credenciamentos, Propostas de Preços, Disputa de Lances eHabilitaçöes, constatou-se o seguinte:
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Ernresa vencedora. Companha Ultragaz S/A no va’or de R$ 155 000 QU ento e1nquenta mu reaus).

Ressaita-se que a empresa Copagaz Distribuidora de Gas S/A não está cassificadapetos motivos acirna expostos.

NEG0cIAçA0

Conforme deterrninação no inciso XW do artigo 48 da Lei Estaduat n 15.608/2007, apOsa Pregoeira ter negociado corn o proponente HABILJTADO (Companhia Ultragaz S/A), o valorficou estabelecido em R$ 154.044,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e quatroreals).

Logo. a Pregoeira e sua Equipe de Apoio consderaram que o preco obtido eACEITAVEL por ser compatIvet corn o preco praticado pelo mercado. conforme apurado nopresente protocotado.

Assirn, a Pregoeira solicitou para a ernpresa vencedora o encaminhamento dareadequaçao da proposta por emaiI (licitacaos @cju.p.gQvPt) no prazo de 01 (urn diaOti. conforme deterrninaçao legal (artigo 58, inciso XXVI da Lei Estadual 15. 608/2007), e 0registro da mesma no Cadastro de Licitantes do Estado do Parana no prazo de ate 05 (cnco)dias Uteis contados do encerramento da sessão (itern 16.3 preâmbuto do edital).

RECURSO E ADJuDIcAçA0

ApOs a declaraçao do vencedor, a Pregoeira abriu oportunidade para que Os interessadosmanifestassem intencão de recorrer. As 02 (duas) empresas participantes não manifestararnintenção de recurso.

Consequentemente, o objeto do presente certame foi adjudicado a empresa vencedora,quat seja, Companhia Ultragaz S/A em R$ 154,044,00 (cento e cinquenta e quatro mit, quarenta equatro reais), conforme o artigo 48, inciso XIII, Lel Estaduat n° 15.608/2007.
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Nada mas havendo a tratar, fo encerrada a sessao, cuja a ata va assinada pea Pregoer3eos membros da Equipe de Apoio e representantes dos icitantes presentes ate o fm da sessãoEstes receberam cópa da presente ata e, foram informados que a mesma será disponibWzadnos sItios eetrônicos asrrcov.br e wwwjustjçpf ovbr, conforme determnacáDcontida no arUgo 55. § 3 da Le! Estadu& n° 15608/2007

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Josiane Aparecida
Sremin

Christine Zardo Coelho Equipe de Apoio

Gilmar Antonio Equipe de ApoioCardoso

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Conrado Radames Copagaz Distribuidora deMartins Ribeiro Gas S/A
Sandro Andruszinski Cornpanh Ultragaz S/A
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