
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: 2017/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 14.460.204-8)

 

     Às 09:30:13 horas do dia 18/08/2017 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:

14.460.204-8 - 2017/11.2017 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor total anual do lote, fixado

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Isso significa que o valor da proposta não

poderá ultrapassar o valor total anual do lote.

 

     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 às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA ,

incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive

sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a

critério da Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no

artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e

frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições

transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/08/2017 20:03:32:870 NEVES & BIANCHI LTDA ME  R$ 548.960,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 548.960,00
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Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE MARINGÁ, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE CAMPO MOURÃO, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (4) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE  PATO BRANCO, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/08/2017 09:12:56:255 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 1.352.398,00

17/08/2017 09:58:45:076 SEPAT MULTI SERVICE LTDA  R$ 1.338.874,10

17/08/2017 16:59:39:463 LUCIANO NEVES CRACCO - ME  R$ 1.300.000,00

16/08/2017 16:54:44:406 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.352.398,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 1.352.398,00

08/08/2017 18:06:27:021 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 1.350.000,00

17/08/2017 16:44:55:855 ADILIA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA  R$ 1.352.398,00

18/08/2017 08:52:25:547 BUFFET JOANNA LTDA-ME  R$ 1.339.331,00

14/08/2017 11:59:08:327 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 1.352.398,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/08/2017 16:17:09:745 RESTAURANTE E CHURRASCARIA MINUANO LTDA  R$ 546.916,00

17/08/2017 14:34:58:603 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 548.960,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 548.960,00

08/08/2017 18:06:27:021 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 548.960,00

18/08/2017 08:52:25:547 BUFFET JOANNA LTDA-ME  R$ 543.120,00
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estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE UMUARAMA, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE CURITIBA E REGIÃO

METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade).

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2017 15:35:14:155 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA  R$ 397.996,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 397.996,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/08/2017 14:34:58:603 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 864.612,00

16/08/2017 16:54:44:406 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 864.612,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 864.612,00

08/08/2017 18:06:27:021 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 864.612,00

14/08/2017 13:26:19:742 JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -
RESTAURANTE - M  R$ 860.013,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/08/2017 09:10:29:431 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 3.521.000,00

17/08/2017 10:32:22:943 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTD  R$ 3.099.116,45

17/08/2017 22:30:33:898 BLUMENAUENSE REFEICOES COLETIVAS LTDA  R$ 3.515.000,00

17/08/2017 16:20:53:893 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 3.522.702,60

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 3.522.702,60
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cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE  CASCAVEL, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

    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 às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA ,

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/08/2017 08:48:43:374 PRESTIVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.856.682,00

17/08/2017 14:01:15:404 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.856.000,00

16/08/2017 16:51:43:953 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.856.682,00

17/08/2017 16:20:53:893 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 1.856.682,00

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 1.856.682,00

14/08/2017 11:38:58:686 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 1.856.682,00

18/08/2017 08:48:26:601 PAMELA A. R. DE ALCANTARA - TURISMO - ME  R$ 1.856.682,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/08/2017 08:48:43:374 PRESTIVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.994.214,00

17/08/2017 14:37:17:005 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.994.214,00

17/08/2017 14:09:47:579 N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA  R$ 1.852.616,00

16/08/2017 16:51:43:953 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.994.214,00

17/08/2017 16:20:53:893 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 1.994.214,00

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 1.994.214,00

18/08/2017 08:48:26:601 PAMELA A. R. DE ALCANTARA - TURISMO - ME  R$ 1.994.214,00
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incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive

sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a

critério da Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no

artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e

frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições

transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE MARINGÁ, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE CAMPO MOURÃO, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Data-Hora Fornecedor Lance

14/08/2017 20:03:32:870 NEVES & BIANCHI LTDA ME  R$ 548.960,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 548.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:58:08:748 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 958.000,00

18/08/2017 09:57:45:760 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 958.999,90

18/08/2017 09:52:43:961 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 993.000,00

18/08/2017 09:51:02:129 LUCIANO NEVES CRACCO - ME  R$ 998.000,00

18/08/2017 09:46:31:739 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.218.000,00

18/08/2017 09:42:32:690 ADILIA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA  R$ 1.274.600,00

17/08/2017 09:58:45:076 SEPAT MULTI SERVICE LTDA  R$ 1.338.874,10

18/08/2017 08:52:25:547 BUFFET JOANNA LTDA-ME  R$ 1.339.331,00

16/08/2017 09:12:56:255 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 1.352.398,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:54:49:928 BUFFET JOANNA LTDA-ME  R$ 499.674,00
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Lote (4) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE  PATO BRANCO, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE UMUARAMA, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE CURITIBA E REGIÃO

METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

18/08/2017 09:54:31:793 RESTAURANTE E CHURRASCARIA MINUANO LTDA  R$ 499.674,90

18/08/2017 09:54:46:733 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 499.676,00

08/08/2017 18:06:27:021 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 548.960,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 548.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:47:19:459 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA  R$ 394.015,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 397.996,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 10:13:11:947 JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -
RESTAURANTE - M  R$ 764.600,00

18/08/2017 10:09:57:129 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 764.700,00

18/08/2017 09:47:56:406 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 772.000,00

08/08/2017 18:06:27:021 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 864.612,00

17/08/2017 16:18:54:624 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 864.612,00
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conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade).

Lote (7) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo

desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados,

domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Lote (8) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nutrição,

cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do

Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO DE  CASCAVEL, incluindo desjejum,

almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e

feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da

Administração Pública e com a concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103,

inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências

estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional para refeições transportadas

- Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade).

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:59:01:609 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA-EPP  R$ 2.553.999,98

18/08/2017 09:53:22:704 BLUMENAUENSE REFEICOES COLETIVAS LTDA  R$ 2.856.000,00

18/08/2017 09:43:47:321 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 2.999.990,00

18/08/2017 09:42:03:769 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTD  R$ 3.042.829,20

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 3.522.702,60

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:48:58:837 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.128.000,00

18/08/2017 09:44:55:876 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 1.292.976,00

18/08/2017 09:42:21:480 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.665.999,00

18/08/2017 09:41:55:152 PAMELA A. R. DE ALCANTARA - TURISMO - ME  R$ 1.755.900,00

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 1.856.682,00

17/08/2017 16:20:53:893 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 1.856.682,00

18/08/2017 08:48:43:374 PRESTIVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.856.682,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/08/2017 09:45:23:380 N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA  R$ 1.420.100,50

18/08/2017 09:47:10:259 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.495.000,00
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    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 18/08/2017, às 09:59:40 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/08/2017, às 11:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/08/2017, às 11:40:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a

documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 29/08/2017,

às 08:53:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2017, às 08:53:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

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

18/08/2017 09:44:56:913 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP  R$ 1.496.090,00

18/08/2017 09:42:50:935 DIAS & BATISTA LTDA  R$ 1.576.833,00

18/08/2017 09:40:54:599 PAMELA A. R. DE ALCANTARA - TURISMO - ME  R$ 1.751.800,00

18/08/2017 09:37:16:421 PRESTIVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.844.900,00

08/08/2017 18:04:09:584 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA  R$ 1.994.214,00
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destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do

presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/08/2017, às 08:53:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa NEVES & BIANCHI LTDA ME com o valor R$ 548.960,00.

 

    No dia 18/08/2017, às 10:12:24 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE MARINGÁ, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções,

inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada,

conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes,

quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional

para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/08/2017, às 11:21:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2017, às 11:21:52 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE MARINGÁ, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções,
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inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada,

conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes,

quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional

para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade). -  a

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

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 28/08/2017, às 08:48:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/08/2017, às 08:48:27 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE MARINGÁ, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções,

inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada,

conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes,

quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional

para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade). -  a

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

em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital e não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 28/08/2017, às 08:48:27 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE MARINGÁ, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções,

inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada,

conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme os lotes,

quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de referência nutricional

para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de Semiliberdade). -  pelo

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

ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA com o valor R$ 957.876,80.

 

    No dia 18/08/2017, às 09:56:11 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CAMPO MOURÃO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

29/08/2017 Página 10 de 19



podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/08/2017, às

17:16:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2017, às 17:16:15 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CAMPO MOURÃO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

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

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 28/08/2017, às 08:51:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/08/2017, às 08:51:48 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CAMPO MOURÃO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi

adjudicado.

 

    No dia 28/08/2017, às 08:51:48 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CAMPO MOURÃO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
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podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa BUFFET JOANNA LTDA-ME com o valor R$ 499.612,00.

 

    No dia 18/08/2017, às 09:54:43 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  PATO BRANCO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/08/2017, às

10:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2017, às 10:43:06 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  PATO BRANCO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

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

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 24/08/2017, às 09:05:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2017, às 09:05:47 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  PATO BRANCO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

29/08/2017 Página 12 de 19



conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi

adjudicado.

 

    No dia 24/08/2017, às 09:05:47 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  PATO BRANCO, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA com o valor R$ 393.973,70.

 

    No dia 18/08/2017, às 10:14:21 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE UMUARAMA, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/08/2017, às

14:03:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2017, às 14:03:35 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE UMUARAMA, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de
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Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 24/08/2017, às 09:10:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2017, às 09:10:50 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE UMUARAMA, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi

adjudicado.

 

    No dia 24/08/2017, às 09:10:50 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE UMUARAMA, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  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$

764.594,70.

 

    No dia 18/08/2017, às 10:06:45 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do
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termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

25/08/2017, às 10:30:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/08/2017, às 10:30:12 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a

documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 29/08/2017,

às 08:53:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/08/2017, às 08:53:21 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do

termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do

presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/08/2017, às 08:53:21 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA , incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar,

diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a

concordância da contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº

15.608/2007, conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do
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termo de referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e

Casas de Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA-EPP com o valor R$

2.553.963,40.

 

    No dia 18/08/2017, às 09:54:51 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/08/2017, às

09:12:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2017, às 09:12:44 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

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

alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 24/08/2017, às 09:12:21

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/08/2017, às 09:12:21 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de
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Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi

adjudicado.

 

    No dia 24/08/2017, às 09:12:21 horas, no lote (7) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE FOZ DO IGUAÇU, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA com o valor R$

1.127.718,60.

 

    No dia 18/08/2017, às 10:04:59 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  CASCAVEL, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/08/2017, às

16:53:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2017, às 16:53:06 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  CASCAVEL, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de

acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 25/08/2017, às 11:22:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/08/2017, às 11:22:33 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  CASCAVEL, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital e não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi

adjudicado.

 

    No dia 25/08/2017, às 11:22:33 horas, no lote (8) - Contratação de empresa especializada

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

destinadas às Unidades integrantes do Sistema de Atendimento Socioeducativo da REGIÃO

DE  CASCAVEL, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem

interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da

contratada, conforme previsto no artigo 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007,

conforme os lotes, quantitativos e frequências estimados a seguir (item 4.4 do termo de

referência nutricional para refeições transportadas - Centros Socioeducativos e Casas de

Semiliberdade). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 1.420.083,60.

 

    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
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BRUNA TINOCO SAMEK

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.853.281/0001-49 ADILIA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA

96.216.429/0001-90 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA

06.138.324/0001-77 BLUMENAUENSE REFEICOES COLETIVAS LTDA

05.018.259/0001-83 BUFFET JOANNA LTDA-ME

11.186.531/0001-37 COZINHA INDUSTRIAL DLF LTDA

11.009.418/0001-86 DIAS & BATISTA LTDA

11.515.105/0001-08 G.E.F.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI-EPP

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

04.550.389/0001-08 LUCIANO NEVES CRACCO - ME

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

00.529.886/0001-65 NEVES & BIANCHI LTDA ME

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

13.711.592/0001-00 PAMELA A. R. DE ALCANTARA - TURISMO - ME

03.817.646/0001-54 PRESTIVEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

07.834.228/0001-26 REFEIVEL COMERCIO DE REFEICOES LTDA

03.610.810/0001-58 RESTAURANTE E CHURRASCARIA MINUANO LTDA

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

05.307.646/0001-30 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE NUTR

01.564.322/0001-26 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA
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