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Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 018/2011

Secretaria Municipal de Habitação
Órgão interessado

42753394/2010
Processo

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente a fornecimento de
refeições (marmitex), para atender a Secretaria Municipal de Habitação - SMHAB, conforme condições
e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Objeto

Pregoeira

Marcela Araújo Teixeira - Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

Aos 08 dias do mês de julho de 2011, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria Municipal de Compras e Licitações da
Prefeitura Municipal de Goiânia e a Equipe de Apoio, em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520
de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, procederem à análise dos autos relativos a este Pregão Presencial,
com o objetivo de julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja abertura ocorreu no dia 10/03/2011 às 09h30min,
e teve continuidade nos dias 15/03/2011 às 09:30hs e 14/06/2011 às 10:00hs. Na sessão, o representante legal da
empresa CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., manifestou intenção de recurso, por não concordar
com a HABILITAÇÃO da empresa VENCEDORA. Dentro do prazo estabelecido, a empresa expressou suas razões,
sendo oportunizado contra razões à empresa P & J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., a qual se pronunciou
defendendo a manutenção de sua proposta. Após análise das insurgências apresentadas, a SECOL julgou
improcedente os pedidos impetrado, emitindo o Parecer nº 059/2011 - AJ/SECOL (fls. 455 a 460 dos autos) e
Parecer Nº 012/2011 - DPPE/SECOL (fl 461 dos autos). Desta forma, pelo princípio do contraditório e ampla defesa,
foi aberto prazo para a empresa se manifestar. No entanto não houve manifestação em tempo hábil, e nos termos
do ítem 3.5.2 do Edital, a Pregoeira resolve INABILITAR a empresa suspensa, convocando a 2ª colocada para
negociação e abertura dos envelopes de documentação os autos foram encaminhados ao órgão de origem para
apreciação e manifestação acerca do julgamento do recurso e contra razões, e análise da amostra do produto
ofertado e emissão de Parecer Técnico caso fossem favorável ao julgamento do recurso. De acordo com o Despacho
Nº 401/2011 - AJUR/SMHAB (fl 467 dos autos) emitido pela Assessoria jurídica, o órgão manifestou-se favorável à
decisão proferida por esta Secretaria. Após o conhecimento do teor do Despacho N° 3099/2011 da Secretaria
Municipal de Saúde, publicado no Diário Oficial do Município n° 5.126 de 16 de maio de 2011, em que suspende a
empresa P & J COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS em um prazo de 12 (doze) meses, ficando a mesma
impedida de participar em licitação e de contratar com a Administração durante esse período. No dia e horário da
sessão, ocorreu a negociação e habilitação com o objetivo de reduzir o valor da proposta da empresa CIAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. (2ª colocada), no entanto sem êxito. Em seguida, encaminhamos
os autos novamente a SMHAB, para análise da amostra e emissão de Parecer Técnico. Por meio do Despacho Nº
502/2011 - AJUR/SMHAB emitido pela Assessoria Jurídica (fls 600 e 601 dos autos), o órgão aprovou o ítem, não
sendo necessário a solicitação da amostra e manifestando-se favorável a adjudicação. Portanto, concluídos os
procedimentos, a Pregoeira adjudica o ítem, conforme planilha abaixo:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 4

Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições
(marmitex).

63.36001 Unidade ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor UnitárioMarca Tipo Lance
COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIM E PROD DE
SEGURANÇA ELET LTDA

26.413.146/0001-52 Verbal InabilitadoR$4,30CONFERE 

P&J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME08.519.567/0001-80 Verbal InabilitadoR$7,12P&J(M)

CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS00.055.699/0001-97 Verbal AdjudicadoR$8,15CIAL 

ARTES E DELÍCIAS COMERCIAL DE PRODUTOS05.439.181/0001-70 Verbal  R$8,60A.D.(M)

KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA08.470.393/0001-09 Verbal  R$8,90KADU(M)

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 018/2011

00.055.699/0001-97 - CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Unidade R$516.384,00R$8,15Contratação de empresa especializada em
fornecimento de refeições (marmitex).

63.360 CIAL

Total da Empresa: R$ 516.384,00Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 516.384,00

Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a a lavratura desta Ata que, após
lida e achada conforme, vai assinada e posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para se assim
entender e concordar, promover a Homologação do ítem licitado à empresa vencedora.
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Marcela Araújo Teixeira - CPF: 969.039.101-15 - Pregoeira Oficial

 

Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

Juliana Nunes Borges - CPF: 032.703.711-36 - Equipe de Apoio
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