
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A - CENTRAIS DE

ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A / Nº

Processo: 19.138.431-8)

 

     às 09:35:04 horas do dia 02/12/2022 no endereço AV NOSSA SENHORA DA LUZ-2143,

bairro JARDIM SOCIAL, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). SONIA DE BRITO BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

19.138.431-8 - 2022/005/2022 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação

de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e produtores

da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram

vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de

documentos de cadastro dos permissionários e produtores da Unidade de Curitiba e das

fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram vínculo empregatício com a

CEASA/PR desde o início de suas atividades.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de

documentos de cadastro dos permissionários e produtores da Unidade de Curitiba e das

fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram vínculo empregatício com a

CEASA/PR desde o início de suas atividades.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/12/2022 09:32:55:335 DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS
PROCESSAMENTO DE D  R$ 555.000,00

02/12/2022 09:33:08:966 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO
LTDA  R$ 15.480.230,00

01/12/2022 12:06:44:658 ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI  R$ 257.760,00

01/12/2022 23:04:59:106 BOOMERANG TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 257.760,00

02/12/2022 09:33:02:566 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE  R$ 1.825.916,81

30/11/2022 15:57:59:769 DOCSCAN MICROFILMAGEM - EIRELI  R$ 171.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 02/12/2022, às 10:09:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e

produtores da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já

tiveram vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/12/2022, às

15:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2022, às 15:13:35 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e

produtores da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já

tiveram vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. -  a

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

Fica declarado vencedor a empresa DOCSCAN MICROFILMAGEM - EIRELI a qual

apresentou todos os documentos exigidos em Edital  tempestivamente, que após análise

das áreas financeira e CPL, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que a

desabone. Todos os documentos encontram-se disponível na plataforma do Banco do Brasil

e site da Ceasa/Pr. No dia 21/12/2022, às 15:08:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/12/2022, às 15:08:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e

produtores da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já

tiveram vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. -  a

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

em vista que o prazo para apresentação do recurso encerrou-se em 19/12/2022 e não houve

recurso protocolado, adjudico a presente licitação à empresa DOCSCAN MICROFILMAGEM

- EIRELI.

 

    No dia 21/12/2022, às 15:08:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e

produtores da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já

02/12/2022 09:51:51:908 DOCSCAN MICROFILMAGEM - EIRELI  R$ 64.440,00

02/12/2022 09:51:37:255 ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI  R$ 75.000,00

02/12/2022 09:50:18:245 BOOMERANG TECNOLOGIA LTDA - EPP  R$ 116.500,00
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tiveram vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DOCSCAN

MICROFILMAGEM - EIRELI com o valor R$ 64.440,00.

 

    às11:07:45 do dia 18/11/2022 as seguintes datas foram alteradas por JOAO LUIZ BUSO:

abertura de propostas (de 16/11/2022-09:00:00 para 02/12/2022-09:00:00); inicio da disputa

(de 16/11/2022-09:30:00 para 02/12/2022-09:30:00)

 

    No dia 02/12/2022, às 09:32:55 horas, o Pregoeiro da licitação - SONIA DE BRITO

BARBOSA - desclassificou a proposta do fornecedor - DIGIDATA CONSULTORIA E

SERVICOS PROCESSAMENTO DE D, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação

de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e produtores

da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram

vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. O motivo da

desclassificação foi: O valor ofertado está acima do valor estimado da licitação, que é de

R$257.760,00. Conforme critério de disputa informado no edital, o valor da proposta é

global.

 

    No dia 02/12/2022, às 09:33:02 horas, o Pregoeiro da licitação - SONIA DE BRITO

BARBOSA - desclassificou a proposta do fornecedor - PAMELA TOURINHO BRITO

DUARTE, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização

de documentos de cadastro dos permissionários e produtores da Unidade de Curitiba e das

fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram vínculo empregatício com a

CEASA/PR desde o início de suas atividades. O motivo da desclassificação foi: O valor

ofertado está acima do valor estimado da licitação, que é de R$257.760,00. Conforme

critério de disputa informado no edital, o valor da proposta é global.

 

    No dia 02/12/2022, às 09:33:08 horas, o Pregoeiro da licitação - SONIA DE BRITO

BARBOSA - desclassificou a proposta do fornecedor - THS TECNOLOGIA INFORMACAO E

COMUNICACAO LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de

digitalização de documentos de cadastro dos permissionários e produtores da Unidade de

Curitiba e das fichas funcionais de todos os empregados que já tiveram vínculo empregatício

com a CEASA/PR desde o início de suas atividades. O motivo da desclassificação foi: O

valor ofertado está acima do valor estimado da licitação, que é de R$257.760,00. Conforme

critério de disputa informado no edital, o valor da proposta é global.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ELAINE TRAMONTIM SILVEIRA da

empresa ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI no lote (1) - Contratação de

empresa para prestação de serviços de digitalização de documentos de cadastro dos

permissionários e produtores da Unidade de Curitiba e das fichas funcionais de todos os

empregados que já tiveram vínculo empregatício com a CEASA/PR desde o início de suas
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atividades.,  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.

 

SONIA DE BRITO BARBOSA

Pregoeiro da disputa

 

JOAO LUIZ BUSO

Autoridade Competente

 

JOAREZ MIRANDA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
31.006.147/0001-12 ARQUIVOBRAS GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI

11.030.413/0001-35 BOOMERANG TECNOLOGIA LTDA - EPP

79.193.363/0001-40 DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS PROCESSAMENTO DE D

26.593.123/0001-77 DOCSCAN MICROFILMAGEM - EIRELI

43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
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