
SECRETARA DE ESTADO DA JuSTcA, CIDADAMA E DJREITOS HUMANOS - SEJU
Comissão Permanente de Licitacao

SEJU/CPL

ATA DA SESSAO PUBLJCA

Pregao Presencial fl.°: PP 012/2013

Protocolo fl.°: 11.721.415-0

Objeto: Prestaçâo de Serviço de Nutrição, cocção e fornecimento de refeiçoes transportadas, destinadasa Casa de CustOdia de Piraquara.

PREAMBULO

No dia 03 de junho de 2013, as 09:30 horas, reuniram-se no mini auditOrio, situado na Rua JacyLoureiro de Campos, S/N, Térreo, “Palácio das Araucárias”, Centro CIvico em Curitiba - PR, a Pregoeira,Stephane Gerlach e a Equipe de Apoio, Allyson de Oliveira, Danielle Antoniacomi, Douglas EmmanuelSilva dos Santos e Gilmar Antânio Cardoso para a abertura da Sessão Püblica do Pregão Presencial emepigrafe.

A Pregoeira solicita que se faça constar em Ata o não recebimento por correio de envelopescontendo propostas e os documentos de habilitação de empresas interessadas.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes,visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atosde atribuicâo dos Licitantes presentes, na seguinte conformidade:

REPRESENTANTE EMPRESA
Rosana Chimaida Salvalagio Risotolãndia Industria e Comercio Ltda.Carla Brandão Gusmão Verde Mar Alimentação Ltda.
José Maria Carneiro Ferraz Alpha - Comércio e Serviços Ltda.Alexandre Carlos de Campos. Nutri&Saude Refeiçoes Coletiva

REGISTRO DO PREGAO

Ato contmnuo, foi aberto o Envelope contendo as Propostas de Preços e, corn a colaboraçâo dosmembros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a conformidade das propostas, analisando acompatibilidade do objeto ofertado, prazos e condiçöes de fornecimento e execução, e as demaisexigências definidas no Edital.
A empresa Alpha - Comércio e Serviços Ltda nao apresentou o valor total diário na sua proposta depreço, sendo solicitado a correção e calculo de próprio punho para o representante da empresa o Sr. JoséMaria Carneiro Ferraz. Ficando da seguinte maneira (Total diário R$ 20.953,63).
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A empresa Verde Mar ANmentação Ltda não apresentou em sua proposta de preço o

complemento do Modelo de Proposta itens 1, 2 e 3 conforme Anexo IV página 26 do Edital. Sendo

solicitado a representante da empresa Sra. Carla Brandâo Gusmão, incluir a informação do próprio punho

na proposta de preco as seguintes informaçöes faltantes:

1-A empresa (paranaense, conforme Os Decretos n° 1261/2003 e 1546/2003) deverá apresentar os

precos na presente proposta já corn o valor lIquido, ou seja, sern a carga tributária do ICMS;

2- A empresa deverá considerar tambérn na sua proposta, o recoihirnento dos restos alirnentares e

embalagens;
3-A empresa deveré atender todas as exigOncias descritas no presente edital (PP 01212013).

Em seguida, realizou a classificação nos termos do artigo 4°, incisos VIII e IX da Lei Federal n°

10.520/02, selecionando o autor do primeiro, segundo e terceiro lance.

As empresas foram posicionadas a ofertarem seus lances na seguinte ordem:

1a empresa a ofertar lance: Alpha - Comércio e Serviços Ltda.
2a empresa a ofertar lance: Verde Mar Alimentaçâo Ltda
3a empresa a ofertar lance: Risotolândia Industria e Comercio Ltda.

cLAssIF(cAcAo

Declarada encerrada a etapa de lances, as empresas autoras das três melhores propostas foram

classificadas na seguinte ordem:

ia empresa classificada: Risotolãndia lndustria e Cornercio Ltda,ofertado o valor diário do R$ 18.140,35

2 empresa classificada: Verde Mar Alimentaçao Ltda, ofertado o valor diário de R$ 19.010,04.

3 empresa classificada: Alpha - Cornércio e Serviços Ltda,ofertado o valor diário de R$ 20.953,63

NEG0cIAcA0

Negociada a redução do preco da menor oferta, a Pregoeira considerou quo o preco obtido,

especificado, ACEITAVEL por ser compatIvel corn os preços praticados polo mercado, conforme apurado

no processo de licitação.
Ressalta que neste momento a empresa Nutri&Saude Refeiçöes Coletiva representada polo Sr.

Alexandre Carlos de Campos, retirou-se da sessão.

HABILFrAcA0

Aberto o 2° Envelope dos Licitantes que apresentararn as propostas e analisados os documentos

de habilitaçâo, foi verificado o seguinte:

A empresa Risotolândia Industria e Comercio Ltda quo foi classificada m 1a lugar, apresentou

todos os documentos habilitatórios de acordo corn o anexo VI — Exigências pra Habilitacão. Logo, a

mesma foi dectarada habilitada. 2
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A empresa Verde Mar Alimentaçao Ltda que foi classificada em 2a lugar, apresentou todos os
documentos habihtatôrios de acordo corn o anexo VI — Exigéncias para Habflitaçao. Assim sendo, a mesma
fol declarada habHitada.

A empresa Alpha - Comércio e Serviços Ltda que fo classificada em 3a lugar, nào apresentou os
seguintes documentos habilitatórios de acordo corn o anexo VI — Exigências para Habilitação:

Item g) cornprovacão de Capital Social integralizado ou valor do patrimönio lIquido mInimo de 10%
sobre o valor estimado da contratacão, conforme Artigo Cl, 2° e 3° da Lei n.° 8.666/93. Esta
comprovacão poderá ser feita através da apresentaçao do Certificado de Registro de Habiitaçao forne c/do
pelo Cadastro de Licitantes do Estado — CLE da Secretaria de Estado da Adrninistracão e da Previdência
do Paraná ou por balanço patrimonial e demonstracoes contábeis do ültimo exercIcio social ou alteracaes
do Contrato Socia) devidamente registrado na Junta Comercial ou Certificado simplificado da Junta
Comercial que aponte aquele capital mInimo;

Item m) licença de operação ernitida pelo Instituto Ambiental do Paraná — Diretoria de Controle de
Recursos Ambientais (Lei Federal n.° 6.938/81, Lei Estadual n.° 7.109,79, Resolucao CONAMA 237/97 e
Portaria SEMAIIAP 3 1/98) ou por outra entidade ou Orgão competente de acordo corn a localidade das
instalacoes do licitante onde serão manipulados os alimentos e preparadas as refeicoes;

Item n,)declaracão firmada pelo Departarnento Penai explicitando que o licitante, através de seu
responsável técnico visitou o local de entrega das refeiçOes, tornando ciOncia das condicoes do mesmo, do
grau de dificuldade para a prestacao dos serviços, dos enderecos respectivos e demais informaçOes
necessérias a boa execucao do contrato.

Assim sendo, a mesma foi declarada inabilitada.

A empresa Nutri&Saude Refeiçöes Coletiva que foi classificada em 4a lugar, não apresentou 0
seguinte docurnento habilitatório de acordo corn o anexo VI — Exigências para Habilitação “Item m) licença
de operacao emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná — Diretoria de Controle de Recursos Ajnbientais
(Lel Federal n.° 6.938/81, Lei Estadual n.° 7.109/79, Resolucao CONAMA 237/97 e Portaria SEMAJIAP
3 1/98) ou por outra entidade ou orgao competente de acordo corn a localidade das instalaçöep do licitante
onde serão manipulados os alimentos e preparadas as refeiçöes”

Amesma foi declarada inabilitada.

Informamos que o item g do Anexo VI, o qual dispöe: ‘omprovação de capital social integralizado
ou valor patrirnônio lIquido mInimo de 10% sobre o valor estirnado da contrataçao, conforme artigo 31, §
20 e 3° da Lei n° 8.666/93. Esta cornprovacao poderá ser feita através da apresentação do Certificado de
Registro de Habilitação fornecido pelo Cadastro de Licitantes do Estado — CLE da Secretaria de Estado da
Administracão e da Previdência do Paranâ ou balanço patrimonial e demonstraçoes contábeis do Ultimo
exercIcio social ou alteraçoes do Contrato Socia4 devidarnente registrado na Junta Comercial ou
Certiticado simplificado da Junta Comercial que aponte aquele capital mInimo”, foi analisado pela
contadora Danielle Antoniacomi, servidora e membro da equipe de apoio desta Secretaria e os

3
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documentos referentes a qualificacão técnica disposto no Anexo VI — Exigéncas para Hablitaçao, foram

analisados pela nutricionista Vanessa Chrisostomo Martins, servidora do Departamento de Execução Penal

- DEPEN.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela

Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados a disposicao dos Licitantes para exame e

rubrica.

RESULTADO

A vista da habilitação, foi declarado vencedor:

A Empresa Risotolândia Industria e Comercio Ltda, que ofertou o valor de R$ 18.139,73 (dezoito mu

cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos) para o total de refeicoes diárias, totalizando o valor de

R$ 6.621.001,45 (seis milhOes, seiscentos e vinte urn mil, urn real e quarenta e cinco centavos), referente

ao perIodo de 365 dias (1 ano) e o valor de R$ 13.242.002,90 (treze milhöes, duzentos e quarenta e dois

mu, dois reais e noventa centavos), pelo periodo de 730 dias (2 anos).

RECURSO

ApOs a declaração do vencedor, a pregoeira abriu oportunidade para que os interessados

ofertassem recurso.
Nenhuma empresa manifestou interesse em recurso.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, fol encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos

membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes presentes ate o firn da sessão.

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

StephaneGerlach Pregoeira I —___

Allyson de Oliveira Equipe de Apoio

Douglas Emmanuel Silva dosSan Equipe de Apolo

Gilmar Antorno Cardoso Equipe de Apoio

-
-
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Vanessa Chrisostomo Martin - Nutriciorsta - DEPEN ( ‘

Danielle Antoniacomi Contadora — SEJU/GPS

e Equipe deApolo

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Verde Mar Alimentacao Ltda Carla Brandão Gusmão
,-

(j

I -

___ ___---—--

— —

Risotolândia Industria e Comercio Rosana Chimaida / C
- Salvalagio V

______ _____-

Alpha - Comércio e Servicos Ltda. José Maria Carneiro
Ferraz

Nutri&Saude Refeiçöes Coletiva Alexandre Carlos de

______ _____ _____

Campos

_____ _______
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