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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30hs 
(oito e trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipa! de Planalto, Estado 
do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA 
RECH MALINSKI designada pela Portaria nº 019/2018 de 16/04/2018 e equipe de 
apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, 
designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização 
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL processado pelo sistema de 
REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 095/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto desta licitação a contratação de empresa visando o fornecimento 
de refeições (BUFFET LIVRE) no perímetro urbano da cidade de Planalto e refeições 
para eventos realizados pelas Secretarias Municipais, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, visando atender a demanda de todas as Secretarias do 
Município de Planalto- PR tendo como valor máximo a importância de R$119.950,00 
(Cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). Abertos os trabalhos, foi 
credenciada a representante da seguinte empresa: 
- GLADIS BEATRIS HAMMES DE LIMA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 
18.146.658/0001-71, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 800, Centro, 
município de Planalto, estado do Paraná, representada pela Sra. Gladis Beatris 
Hammes de Lima, portadora do CPF nº 027.528.879-06; 
A empresa JACIRA DA SILVEIRA BORGES 03818910979 não apresentou a 
documentação de credenciamento exigida no item 5.1 do Edital, "DA 
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):" 
não sendo credenciada. 
A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com 
a análise da compatibilidade do objeto. prazos e condições de fornecimento. Após 
termino da rodada de lances, foram consideradas como propostas válidas e lance 
vencedor, onde se constatou que se consagrou proposta de melhor preço as 
empresas subsequentes: 

GLADIS BEATRIS HAMMES DE LIMA-ME 
~~~il~nij 
1 1 !Refeições ( NA SEDE DA 

EMPRESA) contendo no mínimo: BEATRIS 
- mínimo 6 pratos quentes; (feijão, HAMMES 
arroz, macarrão, lasanha, polenta. DE LIMA 
strogonoff de frango ou carne de ME 
g~ado); 
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-mínimo 6 tipos de saladas 
(alface, tomate, beterraba, 
cenoura, repolho, rúcula). 
- 03 tipos de carne no minimo; 
(frango, gado e porco, podendo 
ser um desses por peixe); 
- 01 copo de suco ou refrigerante 
de 350 mi: 
- 02 sobremesas doces a escolha 
da contratante; 
OBS: 
"Deve ser considerado como 
unidade de referência para 
quantificação uma pessoa adulta; 
• As refeições deverão ser 
servidas na sede do contratado, 
devendo ser preservado a 
qualidade e as regras sanitárias. 
*Os pratos quentes devem ser 
servidos em buffet que permita a 
manutenção da temperatura sem 
comprometer a qualidade da 
refeição. 

1 2 Refeições (EVENTOS) contendo GLADIS UN 4.300,00 18,00 77.400,00 
no mínimo: BEATRIS 
- mínimo 6 pratos quentes; (feijão, HAMMES 
arroz, macarrão, lasanha, polenta, DE LIMA 
strogonoff de frango ou carne de ME 
gado); 
-mínimo 6 tipos de saladas 
{alface. tomate, beterraba, 
cenoura, repolho, rúcula). 
- 03 tipos de carne no mínimo; 
(frango, gado e porco, podendo 
ser um desses por peixe); 
- 01 copo de suco ou refrigerante 
de 350 mi: 
- 02 sobremesas doces a escolha 
da contratante; 
OBS: 
*Deve ser considerado como 
unidade de referência para 
quantificação uma pessoa adulta; 
•As refeições deverão ser 
servidas na sede do contratado, 
devendo ser preservado a 
qualidade e as regras sanitárias. 
"Os pratos quentes devem ser 
servidos em buffet que permita a 
manutenção da temperatura sem 
comprometer a qualidade da 
refeição. 
" Os eventos serão realizados em 
vários locais. sendo que o 
fornecimento será fracionado. 

2 
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conforme eventos que venham a 
ser realizados em datas a serem 
definidas e a refeição deverá ser 
servida no local do evento dentro 
dos limites do município de 
Planalto -PR, sem direito a custo 
adicional por deslocamento ou 
situação parecida 

2 1 Refeições (EVENTOS) contendo GLADIS UN 700.00 18.00 12.600,00 
no mínimo: BEATRIS 
- mínimo 6 pratos quentes; (feijão, HAMMES 
arroz, macarrão, lasanha, polenta, DE LIMA 
strogonoff de frango ou carne de ME 
gado); 
-rnínirno 6 tipos de saladas 
(alface, tomate, beterraba, 
cenoura, repolho, rúcula). 
- 03 tipos de carne no mínimo; 
(frango, gado e porco, podendo 
ser um desses por peixe); 
- 01 copo de suco ou refrigerante 
de 350 mi; 
- 02 sobremesas doces a escolha 
da contratante; 
OBS: 
*Deve ser considerado como 
unidade de referência para 
quantificação uma pessoa adulta; 
"As refeições deverão ser 
servidas na sede do contratado, 
devendo ser preservado a 
qualidade e as regras sanitárias. 
"Os pratos quentes devem ser 
servidos em buffet que permita a 
manutenção da temperatura sem 
comprometer a qualidade da 
refeição. 
* Os eventos serão realizados em 
vários locais, sendo que o 
fornecimento será fracionado, 
conforme eventos que venham a 
ser realizados em datas a serem 
definidas e a refeição deverá ser 
servida no local do evento dentro 
dos limites do município de 
Planalto -PR, sem direito a custo 
adicional por deslocamento ou 
situação parecida 

TOTAL 118.000,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociaçao 
direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes 
e consideradas propostas de melhor preço: GLADIS BEATRIS HAMMES DE LIMA- 

~ cft; ~\ ~1,~~ ~- ~Ç) 

~L'"\j"('().,'Y) ó:)__ 
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ME, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no 
Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de 
Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira. equipe de apoio e 
licitante presente, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o 
estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referidas 
empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, 
havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão 
de Licitação e pelo representante da proponente. 

::tí:iwb 5.í?, ~ÍIN)~ f ~~ Losnd.o,,h~t,?'!§º 
CARLA SABRINARCH J ~ ~T FERNANDA se RÊR 

MALINSKI SO RES MARZEC 
Pregoeira quipe de Apoio Equipe de apoio 

068.626.699-40 066.452.549-03 083.050.509-12 

.&ri~ b, ~1w1frth OU- J~ 

-=e ÂDIS BEATRIS HAMMES 
DE LIMA-ME 

GLADIS BEATRIS HAMMES 
DE LIMA 

J 
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