
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

RN - (RN)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 20201853578)

 

     às 10:06:45 horas do dia 23/06/2020 no endereço RUA TENENTE PIRES DE CAMPOS

126 SEC DE ADMINISTRACAO, bairro CENTRO, da cidade de PARNAMIRIM - RN,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 20201853578 - 2020/17/2020 que tem por

objeto Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de gêneros

alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental,

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de

Parnamirim/RN.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades da

alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Educação de

Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim/RN.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades da

alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Educação de

Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim/RN.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/06/2020 09:35:21:715 GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 611.927,22

22/06/2020 20:11:29:774 COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI  R$ 611.927,22

23/06/2020 08:19:00:643 TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI  R$ 611.927,22

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2020 10:08:01:403 GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME  R$ 611.850,00

22/06/2020 20:11:29:774 COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI  R$ 611.927,22
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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 23/06/2020, às 10:20:39 horas, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios

perecíveis para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE

do Município de Parnamirim/RN. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No

dia 13/07/2020, às 10:02:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/07/2020, às 10:02:29 horas, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios

perecíveis para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE

do Município de Parnamirim/RN. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou amostras dos produtos

compatíveis com as exigências do edital, os quais foram aprovados pelo setor competente

da SEMAS. Com relação à documentação, apresentou restrição fiscal e conforme

estabelecido no subitem 11.2.2, deverá apresentar sua regularização em até 05 (cinco) dias

úteis a contar deste ato que a declara vencedora do certame. Caso a mesma não regularize

no prazo estabelecido, será automaticamente desclassificada, conforme subitem 11.2.2.3 do

edital. No dia 27/07/2020, às 13:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2020, às 13:37:13 horas, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios

perecíveis para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE

do Município de Parnamirim/RN. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA -

desclassificou o fornecedor: GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME. No dia

27/07/2020, às 14:37:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades

da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Educação de

Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de Parnamirim/RN. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/06/2020, às 08:19:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - TIA DEDA REFEICOES

COLETIVAS E SERVICOS EIRELI, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios

perecíveis para atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE
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do Município de Parnamirim/RN. O motivo da desclassificação foi: O licitante não anexou a

proposta em forma de anexo ou a descreveu no campo "informações adicionais", conforme

previsto no subitem 8.3 do edital.

 

    No dia 27/07/2020, às 13:37:13 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - GOLD COMERCIO E INDUSTRIA

LTDA - ME, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as

necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental,

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de

Parnamirim/RN. O motivo da desclassificação foi: Após declarada vencedora, a licitante teve

os prazos estabelecidos na Lei 123/2006 concedidos, por ser microempresa. Porém, não

apresentou a regularização da Certidão da Dívida Ativa da União e conforme o subitem

11.2.2.3 do edital, a mesma está sendo desclassificada.

 

    No dia 27/07/2020, às 14:37:56 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E

LIMPEZA - EIRELI, no lote (1) - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender

as necessidades da alimentação escolar dos alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental,

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mais Educação e AEE do Município de

Parnamirim/RN. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não anexou junto

com a proposta alguns documentos exigidos nos subitens: 11.2.2, letra g; subitem 11.2.3;

11.2.3.4; 11.2.3.5; 11.2.3.6. Ressaltamos que a documentação, conforme o Decreto nº

10.024/2019,devem ser anexados juntamente com a proposta antes da disputa de lances,

em campo próprio do sistema.

 

    No dia 31/07/2020, às 10:46:39 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE DE

MORAES MAIA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o

seguinte: POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 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.

 

TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA

Pregoeiro da disputa

 

JORGE DE MORAES MAIA

Autoridade Competente

 

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANICOBA
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Membro Equipe Apoio

 

SORAYA LOPES CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES

Membro Equipe Apoio

 

HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
20.236.902/0001-39 COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI

40.787.863/0001-75 GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

31.877.045/0001-72 TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS E SERVICOS EIRELI
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