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Parecer sobre Chamamento Público 005/2009

 • Objeto:

Contratação de uma Empresa/ Associação/ Oscip – Para execução da Meta 4, etapa/fase
3, especificação – Refeições – Alimentação conforme o Plano de trabalho do Projeto
Pontão de Cultura Preto Ghoéz Juventude Digital.

Meta essa que necessita da Contratação de uma Empresa/Restaurante/ Cooperativa ou
Associações de Alimentação que forneça alimentação de qualidade ao longo do projeto.

 • Licitação na Modalidade Tomada de Preços

É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. É utilizada para
valores até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) para compras e serviços
comuns, e até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços
de engenharia.

• Empresas/ Oscip / Associação/ que participaram do processo de seleção:

DY Lanches e Refeições LTDA ME, inscrita no CNPJ: 12.573.588/0001-51

Cabana Xuxu Lanchonete LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 29.732.559/0001-98

Churraskão Alto da Posse LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 04.121.719/0001-31

• Empresas/Associação/Oscip inaptas:

Cabana Xuxu Lanchonete LTDA-ME, cotou o valor unitário de R$ 8,40 (Oito reais e
quarenta centavos)

Churraskão Alto da Posse LTDA-ME, cotou o valor unitário de  R$ 9,33 (Nove reais e 
trinta e três centavos).

• Empresa/Associação/Oscip apta:

A Empresa DY Lanches e Refeições LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 12.573.588/0001-51,
cotou o melhor preço dentre as concorrentes, seu valor unitário foi de R$ 8,20 (Oito
reais e vinte centavos) totalizado o valor total de todo o período do projeto (execução de
12 meses) em R$ 26.520,00 (Vinte e seis mil quinhentos e vinte reais).

http://www.enraizados.com.br/
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A Comissão de Licitações procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das
Licitantes habilitadas, qualificando vencedora a Proposta de menor preço total (global) e
melhor qualidade e que atenda na íntegra todas as exigências do presente edital, sendo lavrada
pela Comissão Permanente de Licitações, ata de todos os atos praticados e decisões tomadas.

Nova Iguaçu, 06 de Janeiro de 2010.

Flavio Eduardo da Silva Assis
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Luiz Carlos de Jesus
Membro da Comissão Especial de Licitação

Eliza Serafim Castro
Membro da Comissão Especial de Licitação
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