
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00448-00/2018)

 

     às 10:01:52 horas do dia 28/02/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00448-00/2018 -

2019/014/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS

PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESA, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS

POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES

PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO, TRANSPORTE E

ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

ESPECIALIZADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento

de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-

service" para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o

preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra

especializada, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses,

podendo ser prorrogado, para atender as necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,

P.A. José Adelino da Silva e

SAMU

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/02/2019 10:04:16:510 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 2.452.749,96

26/02/2019 17:46:46:406 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 2.067.931,80

27/02/2019 17:43:36:653 ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 2.500.000,00

26/02/2019 11:42:40:144 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 2.067.931,80

26/02/2019 15:44:00:357 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 2.452.749,00
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Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento

de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-

service" para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o

preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra

especializada, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses,

podendo ser prorrogado, para atender as necessidades da UnidaDes abaixo relacionadas:

Pronto Atendimento Jacy Paraná

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento

de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-

service" para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o

preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra

especializada, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses,

podendo ser prorrogado, para atender as necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,

P.A. José Adelino da Silva e

SAMU

27/02/2019 17:13:42:872 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 2.000.000,00

27/02/2019 10:40:22:846 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 2.100.000,00

26/02/2019 10:49:01:329 QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI  R$ 2.110.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2019 17:46:46:406 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 492.420,00

27/02/2019 17:43:36:653 ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 2.000.000,00

26/02/2019 15:44:00:357 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 2.452.479,00

27/02/2019 17:13:42:872 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 2.000.000,00

27/02/2019 10:40:22:846 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/02/2019 10:16:36:540 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 1.594.000,00

28/02/2019 10:16:10:684 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 1.595.000,00

28/02/2019 10:12:16:426 QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI  R$ 1.678.000,00

28/02/2019 10:10:30:477 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 1.679.000,00

28/02/2019 10:07:57:487 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 1.840.000,00

28/02/2019 10:10:01:389 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA  R$ 1.999.999,99

27/02/2019 17:13:42:872 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 2.000.000,00

27/02/2019 17:43:36:653 ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 2.500.000,00
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Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento

de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-

service" para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o

preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra

especializada, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses,

podendo ser prorrogado, para atender as necessidades da UnidaDes abaixo relacionadas:

Pronto Atendimento Jacy Paraná

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 28/02/2019, às 10:17:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,

ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,

P.A. José Adelino da Silva e

SAMU -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/03/2019, às 14:17:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 14:17:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,

ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

Data-Hora Fornecedor Lance

28/02/2019 10:25:13:968 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 399.893,76

28/02/2019 10:23:40:323 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 480.000,00

26/02/2019 17:46:46:406 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 492.420,00

27/02/2019 17:13:42:872 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 2.000.000,00

27/02/2019 17:43:36:653 ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP  R$ 2.000.000,00
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equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,

P.A. José Adelino da Silva e

SAMU -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 014/2019;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Contábil consideraram a

empresa apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema, Declaramos a

empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI ? ME, vencedora do certame.

 

    No dia 14/03/2019, às 14:17:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,

ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,

P.A. José Adelino da Silva e

SAMU - a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME com o valor R$

1.593.975,60 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 28/02/2019, às 10:51:12 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,

ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da UnidaDes abaixo relacionadas:

Pronto Atendimento Jacy Paraná -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

14/03/2019, às 14:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 14:17:43 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,
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ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da UnidaDes abaixo relacionadas:

Pronto Atendimento Jacy Paraná -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: undamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico

n. 014/2019; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Contábil

consideraram a empresa apta; e a análise das documentações publicadas no Sistema,

Declaramos a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME, vencedora do

certame.

 

    No dia 14/03/2019, às 14:17:43 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem

servidas por meio de sistema "self-service" para atendimento de servidores plantonistas,

ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta, com

fornecimento de mão de obra especializada, gêneros alimentícios, materiais e

equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para atender as

necessidades da UnidaDes abaixo relacionadas:

Pronto Atendimento Jacy Paraná - a empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI -

ME com o valor R$ 399.893,76 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 19/02/2019, às 11:30:43 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas

pela L.C nº 654/2017, de acordo com o Despacho de fls. 317, por motivo de gozo de férias

da Pregoeira Erineide Araújo dos Santos, determino que o presente processo será

conduzido pela Pregoeira Janíni França Tibes.

 

    Diante do registro de intenção  do representante PAULO ROBERTO LEDO SILVA da

empresa ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP no lote (1) -

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de

refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-service"

para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o preparo,

transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra

especializada, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses,

podendo ser prorrogado, para atender as necessidades da Unidaes abaixo relacionadas:

UPA Zona Sul,

UPA Zona Leste,

P.A. Drª. Ana Adelaide,
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P.A. José Adelino da Silva e

SAMU,  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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.836.297/0001-43 ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP

96.216.429/0001-90 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA

08.812.310/0001-12 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

08.821.893/0001-48 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP

02.540.779/0001-63 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA

08.744.341/0001-83 QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI

17.515.170/0001-01 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP
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