
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 13.965.236-3)

 

     Às 09:33:23 horas do dia 10/06/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

13.965.236-3 - 2016/02/2016 que tem por objeto Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas dos Municípios de Curitiba e Região Metropolitana, Cascavel, Foz do

Iguaçu, Umuarama e Pato Branco, nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço) e II (Termo

de Referência) deste edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Curitiba e Região

Metropolitana. A disputa será pelo valor total do lote.

Lote (2) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de  Cascavel. A

disputa será pelo valor total do lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 4.366.181,10

09/06/2016 11:02:17:447 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 4.366.181,10

09/06/2016 10:52:06:476 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTD  R$ 3.842.239,36

07/06/2016 16:55:21:676 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 4.366.181,10

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.366.181,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 1.567.346,50

09/06/2016 11:02:17:447 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 1.567.346,50

09/06/2016 18:34:12:267 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.567.346,50

09/06/2016 14:53:10:772 N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA  R$ 1.447.575,40

07/06/2016 16:55:21:676 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.567.346,50

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.567.346,50
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Lote (3) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A

disputa será pelo valor total do lote.

Lote (4) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A

disputa será pelo valor total do lote.

Lote (5) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Pato Branco. A

disputa será pelo valor total do lote.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Curitiba e Região

Metropolitana. A disputa será pelo valor total do lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 1.716.649,75

09/06/2016 11:02:17:447 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 1.716.649,75

09/06/2016 14:00:24:796 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.716.649,75

10/06/2016 09:13:58:725 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.916.670,00

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.716.649,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 618.310,00

09/06/2016 11:02:17:447 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 618.310,00

10/06/2016 09:15:00:400 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 718.310,00

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 618.310,00

07/06/2016 13:31:21:965 JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -
RESTAURANTE - M  R$ 617.507,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 458.885,30

09/06/2016 11:02:17:447 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 458.885,30

09/06/2016 10:57:11:026 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA  R$ 458.885,30

10/06/2016 09:15:39:178 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 658.888,00

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 458.885,30

Data-Hora Fornecedor Lance

10/06/2016 10:11:21:167 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 3.143.900,00

10/06/2016 10:05:48:084 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTD  R$ 3.144.000,00

10/06/2016 10:05:20:668 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3.155.000,00

07/06/2016 16:55:21:676 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 4.366.181,10
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Lote (2) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de  Cascavel. A

disputa será pelo valor total do lote.

Lote (3) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A

disputa será pelo valor total do lote.

Lote (4) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A

disputa será pelo valor total do lote.

Lote (5) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Pato Branco. A

disputa será pelo valor total do lote.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 4.366.181,10

Data-Hora Fornecedor Lance

10/06/2016 10:14:33:883 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.283.000,00

10/06/2016 10:14:04:658 N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA  R$ 1.284.000,00

10/06/2016 09:50:53:653 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 1.446.500,00

07/06/2016 16:55:21:676 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.567.346,50

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 1.567.346,50

09/06/2016 18:34:12:267 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.567.346,50

Data-Hora Fornecedor Lance

10/06/2016 10:16:58:456 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 765.000,00

10/06/2016 10:16:52:683 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 806.000,00

10/06/2016 09:50:31:929 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 1.713.000,00

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 1.716.649,75

Data-Hora Fornecedor Lance

10/06/2016 09:52:43:877 JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -
RESTAURANTE - M  R$ 614.295,00

10/06/2016 09:50:03:200 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 616.000,00

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 618.310,00

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 618.310,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/06/2016 09:51:04:527 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA  R$ 457.990,00

10/06/2016 09:50:16:149 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP  R$ 458.000,00

02/06/2016 17:49:07:476 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 458.885,30

09/06/2016 16:48:39:885 PRUDENTE REFEICOES LTDA  R$ 458.885,30
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/06/2016, às 10:12:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Curitiba e Região Metropolitana. A disputa será pelo valor

total do lote. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/06/2016, às

09:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2016, às 09:47:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Curitiba e Região Metropolitana. A disputa será pelo valor

total do lote. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de acordo com o edital. A

proposta final ficou em R$ 3.143.803,40.

 

    No dia 14/06/2016, às 09:47:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Curitiba e Região Metropolitana. A disputa será pelo valor

total do lote. - a empresa OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP com o valor R$

3.143.803,40 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/06/2016, às 10:15:23 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de  Cascavel. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/06/2016, às 09:43:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2016, às 09:43:31 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de  Cascavel. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou o fornecedor: FORTES

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 16/06/2016, às 10:28:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/06/2016, às 10:28:02 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

24/06/2016 Página 4 de 8



Socioeducativas do Município de  Cascavel. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa apresentou a documentação exigida em edital e dentro do prazo de 2 dias úteis.

 

    No dia 16/06/2016, às 10:28:02 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de  Cascavel. A disputa será pelo valor total do lote. - a

empresa N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 1.283.913,05 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 10/06/2016, às 10:19:03 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/06/2016, às 10:21:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2016, às 10:21:51 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa apresentou toda a documentação exigida em edital. No dia 15/06/2016, às

10:45:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2016, às 10:45:41 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não

houve manifestação de interposição de recurso dentro do prazo de 24 horas após a

declaração do vencedor.

 

    No dia 15/06/2016, às 10:45:41 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A disputa será pelo valor total do lote. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA com o valor R$ 764.915,90.

 

    No dia 10/06/2016, às 10:02:48 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/06/2016, às 11:36:13 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2016, às 11:36:12 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa entregou toda a documentação estabelecida em edital. No dia 15/06/2016, às

11:43:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2016, às 11:43:21 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não

houve manifestação de interposição de recurso dentro do prazo de 24 horas após a

declaração do vencedor.

 

    No dia 15/06/2016, às 11:43:21 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A disputa será pelo valor total do lote. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JOAO

PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO - RESTAURANTE - M com o valor R$ 614.295,00.

 

    No dia 10/06/2016, às 10:00:44 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Pato Branco. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/06/2016, às 11:51:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2016, às 11:51:27 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Pato Branco. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa apresentou a documentação exigida em edital. No dia 15/06/2016, às 11:51:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/06/2016, às 11:51:32 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Pato Branco. A disputa será pelo valor total do lote. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não

houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 24 horas após a declaração do

24/06/2016 Página 6 de 8



vencedor.

 

    No dia 15/06/2016, às 11:51:32 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para prestar

serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas às Unidades

Socioeducativas do Município de Pato Branco. A disputa será pelo valor total do lote. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COZINHA

INDUSTRIAL DLF LTDA com o valor R$ 457.929,00.

 

    No dia 10/06/2016, às 09:13:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DIAS & BATISTA LTDA, no lote (3) -

Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento de

refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Foz do Iguaçu. A

disputa será pelo valor total do lote. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor

apresentou proposta acima do valor estipulado em edital.

 

    No dia 10/06/2016, às 09:15:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DIAS & BATISTA LTDA, no lote (4) -

Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento de

refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Municípios de  Umuarama. A

disputa será pelo valor total do lote. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor

apresentou proposta acima do valor estipulado em edital.

 

    No dia 10/06/2016, às 09:15:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DIAS & BATISTA LTDA, no lote (5) -

Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento de

refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Pato Branco. A

disputa será pelo valor total do lote. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor

apresentou proposta acima do valor estipulado em edital.

 

    No dia 15/06/2016, às 09:43:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou o fornecedor - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no

lote (2) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento

de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de  Cascavel. A

disputa será pelo valor total do lote. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor foi

desclassificado pelo fato de não ter encaminhado a documentação dentro do prazo

estipulado em edital, qual seja, 2 dias úteis (isto é, até o dia 14/06/2016 às 18 horas).

 

    Diante do registro de intenção  do representante ROSANA CHIMAIDA SALVALAGIO da

empresa RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD no lote (1) -

Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e fornecimento de
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refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de Curitiba e Região

Metropolitana. A disputa será pelo valor total do lote.,  do representante REGINA DE

FATIMA SILVA DOS SANTOS da empresa FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

no lote (2) - Contratação de empresa para prestar serviços de nutrição, cocção e

fornecimento de refeições transportadas às Unidades Socioeducativas do Município de

Cascavel. A disputa será pelo valor total do lote.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa

abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

 

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

 

VANESSA JULIAO ARCIE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
96.216.429/0001-90 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA

11.186.531/0001-37 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA

11.009.418/0001-86 DIAS & BATISTA LTDA

10.840.894/0001-81 FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

14.319.946/0001-20 JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO - RESTAURANTE - M

56.599.749/0010-42 N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

03.118.192/0001-23 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.EPP

42.947.333/0001-72 PRUDENTE REFEICOES LTDA

07.834.228/0001-26 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA

76.900.463/0001-71 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
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