
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: 2014/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 13.242.450-0)

 

     Às 15:03:43 horas do dia 15/12/2014 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:

13.242.450-0 - 2014/047.2014 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições  transportadas

destinadas aos apenados e servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí

(CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo

de Referência) e VII (Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores do

Centro de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme estabelecido nos termos

dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII (Composição dos

Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores do

Centro de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme estabelecido nos termos

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2014 09:12:12:922 DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E
SERVICO  R$ 1.538,16

12/12/2014 17:40:19:389 APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP  R$ 1.538,16

11/12/2014 19:47:36:003 TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 1.538,16

12/12/2014 16:01:28:635 MAXIMO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME  R$ 1.536,40
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dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII (Composição dos

Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

 

    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 15/12/2014, às 15:19:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas

destinadas aos apenados e servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí

(CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo

de Referência) e VII (Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/12/2014, às 17:57:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 17:57:18 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas

destinadas aos apenados e servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí

(CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo

de Referência) e VII (Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

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

coordenador - STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: MAXIMO

RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME. No dia 22/12/2014, às 18:01:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 18:01:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas

destinadas aos apenados e servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí

(CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo

Data-Hora Fornecedor Lance

12/12/2014 16:01:28:635 MAXIMO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME  R$ 1.536,40

11/12/2014 19:47:36:003 TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 1.538,16

12/12/2014 17:40:19:389 APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP  R$ 1.538,16

15/12/2014 09:12:12:922 DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E
SERVICO  R$ 1.538,16
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de Referência) e VII (Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

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

coordenador - STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: TERRACO COMERCIO

DE ALIMENTOS LTDA-EPP. No dia 22/12/2014, às 18:03:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/12/2014, às 18:03:16 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas

destinadas aos apenados e servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí

(CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo

de Referência) e VII (Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

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

coordenador - STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: APL COMERCIO E

SERVICOS EIRELI EPP. No dia 22/12/2014, às 18:05:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e

servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme

estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII

(Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/12/2014, às 17:57:18 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - MAXIMO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores do

Centro de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme estabelecido nos termos

dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII (Composição dos

Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

O motivo da desclassificação foi: A empresa não atendeu os itens 2.8, 3 e 9 do anexo II do

edital.

 

    No dia 22/12/2014, às 18:01:12 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, no lote

(1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição, cocção
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e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores do Centro

de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos

Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII (Composição dos Cardápios)

do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou qualquer documentação dentro

do prazo estabelecido em edital, a comissão tentou contato com a empresa e não obteve

exito.

 

    No dia 22/12/2014, às 18:03:15 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição, cocção e

fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores do Centro

de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme estabelecido nos termos dos

Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII (Composição dos Cardápios)

do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou sua desclassificação através de email

anexado ao processo.

 

    No dia 22/12/2014, às 18:05:36 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E

SERVICO, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços

de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e

servidores do Centro de Reintegração Social de Paranavaí (CRESPA), conforme

estabelecido nos termos dos Anexos I (Proposta de Preço), VI (Termo de Referência) e VII

(Composição dos Cardápios) do edital.

A disputa será pelo valor total diário, ou seja, não poderá ultrapassar o valor de R$ 1.538,16.

O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou qualquer documentação,

conforme estabelecido em edital.

 

    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
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GILMAR ANTONIO CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

VALERIO TEIXEIRA GUERREIRO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
14.173.654/0001-21 APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

05.951.758/0001-29 DENJUD REFEICOES COLETIVAS ADMINISTRACAO E SERVICO

20.111.422/0001-41 MAXIMO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME

15.839.921/0001-10 TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
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