
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2013/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 11.914.147-8)

 

     Às 10:00:53 horas do dia 29/11/2013 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

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

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

11.914.147-8 - 2013/52 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/11/2013 09:43:30:640 COMERCIAL USUAL LTDA - EPP  R$ 186.000,00

29/11/2013 09:43:39:752 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 200.000,00

29/11/2013 08:42:05:259 GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME  R$ 77.439,70

28/11/2013 17:53:18:894 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 77.439,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2013 17:53:18:894 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 25.348,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/11/2013 16:06:18:606 CUTELARIA L. S. LTDA. ME  R$ 8.140,00

29/11/2013 09:44:52:194 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME  R$ 50.000,00

28/11/2013 17:53:18:894 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 8.163,00



    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .

 

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

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 29/11/2013, às 11:07:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/12/2013, às 14:27:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2013, às 14:27:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

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

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2013 10:13:45:369 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 77.433,99

29/11/2013 10:13:31:759 GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME  R$ 77.434,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2013 17:53:18:894 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 25.348,84

Data-Hora Fornecedor Lance

29/11/2013 10:57:36:975 CUTELARIA L. S. LTDA. ME  R$ 7.640,00

29/11/2013 10:56:39:582 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME  R$ 7.647,99



A empresa apresentou toda a documentação conforme estabelecido em edital, conferida a

documentação foi verificado que a empresa está HABILITADA.

 

    No dia 02/12/2013, às 14:27:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . - a

empresa ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME com o valor R$ 77.433,98 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 29/11/2013, às 11:08:00 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/12/2013, às 14:30:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2013, às 14:30:22 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

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

A empresa apresentou toda a documentação conforme estabelecido em edital, conferida a

documentação foi verificado que a empresa está HABILITADA. No dia 03/12/2013, às

17:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2013, às 17:21:48 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

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

houve manifestação de intenção de recurso dentro do prazo estabelecido em lei.

 

    No dia 03/12/2013, às 17:21:48 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  pelo

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

APARECIDA DE SOUZA ME com o valor R$ 25.348,84.

 

    No dia 29/11/2013, às 11:08:04 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/12/2013, às 14:33:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 



 

    No dia 02/12/2013, às 14:33:08 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

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

A empresa apresentou toda a documentação conforme estabelecido em edital, conferida a

documentação foi verificado que a empresa está HABILITADA. No dia 03/12/2013, às

17:23:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/12/2013, às 17:23:02 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  a

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

houve manifestação de intenção de recurso dentro do prazo estabelecido em lei.

 

    No dia 03/12/2013, às 17:23:02 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de equipamentos para oficina permanente de panificação e confeitaria da

Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . -  pelo

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

L. S. LTDA. ME com o valor R$ 7.640,00.

 

    No dia 29/11/2013, às 09:43:30 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL USUAL LTDA - EPP, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para oficina

permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e

Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . O motivo da desclassificação foi: A empresa

apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 77.439,70.

 

    No dia 29/11/2013, às 09:43:39 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para oficina

permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e

Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . O motivo da desclassificação foi: A empresa

apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 77.439,70.

 

    No dia 29/11/2013, às 09:44:52 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou a proposta do fornecedor - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, no

lote (3) - Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para

oficina permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC)

e Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) . O motivo da desclassificação foi: A empresa



apresentou valor acima do estabelecido em edital, ou seja, valor superior à R$ 8.163,00.

 

    Diante do registro de intenção  do representante JHONATTHAN ROGERIO MEDEIROS

da empresa GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para oficina

permanente de panificação e confeitaria da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC) e

Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) .,  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.

 

STEPHANE GERLACH

Pregoeiro da disputa

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES

Autoridade Competente

 

Proponentes:
14.050.075/0001-91 COMERCIAL USUAL LTDA - EPP

03.390.894/0001-61 CUTELARIA L. S. LTDA. ME

14.401.550/0001-27 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA ME

16.672.756/0001-17 GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - ME

15.292.367/0001-01 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

14.177.036/0001-50 TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA


