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Pregão Eletrônico

459931.12022 .9288 .4299 .1636374

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2022 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 31 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 097/GAB/DPE-AC de 11/05/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 03050067250041098, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento de Coffee Break, neste compreendido gêneros alimentícios
prontos e bebidas, com o fito de atender as atividades itinerantes, cursos internos, solenidades, palestras realizadas pelo
Centro de Estudos JurídicosCEJUR, coordenação e gabinetes da administração superior e outros eventos institucionais,
corporativos realizados pela Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme condições, quantidades e descrições
especificadas neste instrumento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e refrigerante/
refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados
assados – 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem servidos conforme
cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada -
diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de
carne, kibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES –- Será escolhido pela solicitante o tipo de
doce a ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos,
salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 56,1600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 55,0000 e com valor negociado a
R$ 54,5000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Café da Manhã (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) – café e leite –
mingau de banana – mingau de farinha de tapioca. SALGADOS – 06 unidades de no mínimo 20gr por pessoa - Será
escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo: bolinho de chuva, pão de queijo,
pão sírio com patê (atum/frango ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne 1000 moída, misto quente, pão branco,
queijo, presunto, tortinha de frango, tortinha de legumes. DOCES - Será escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser
servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de
frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 61,1700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 45,0000 e a quantidade de 1.000
UNIDADE .

Item: 3
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Kit de lanches (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e refrigerante/
refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados
assados – 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados à serem servidos conforme
cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada -
diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de
carne, quibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será escolhido pela solicitante o tipo de
doce à ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos,
frutas, salada de frutas, bolos diversos. Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 25,8300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 28,0000 e com valor negociado a
R$ 25,8300 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

06.159.582/0001-30 TELEMIDIA
PUBLICIDADE
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 68,9000 R$ 68.900,0000 31/01/2022
00:34:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos)
e refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06
tipos de salgados assados: 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem
servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de
salsicha, trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de
frios e ou queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será
escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.489.291/0001-26 FLORESTA
EMPREENDIMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 85,0000 R$ 85.000,0000 30/01/2022
17:51:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos)
e refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06
tipos de salgados assados – 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem
servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de
salsicha, trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de
frios e ou queijo, croquete de carne, kibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES –- Será
escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.810.876/0001-42 M. V. CALIL DA
SILVA EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 90,0000 R$ 90.000,0000 26/01/2022
14:14:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02tipos)
e refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06
tipos de salgados assados: 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem
servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de
salsicha, trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de
frios e ou queijo, croquete de carne, quibe,pão sírio atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será
escolhido pelasolicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro,
guardanapos,toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90,0000 07.810.876/0001-42 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 85,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 68,9000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 68,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:11:52:513
R$ 67,0000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:25:38:033
R$ 66,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:25:53:157
R$ 65,0000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:26:34:303
R$ 64,9000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:26:38:853
R$ 64,8500 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:27:20:750
R$ 64,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:27:24:907
R$ 63,8500 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:27:47:410
R$ 63,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:27:51:660
R$ 62,9000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:28:27:010
R$ 62,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:28:30:800
R$ 55,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:38:09:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 31/01/2022
11:11:00 Item aberto para lances.
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Encerramento
etapa aberta

31/01/2022
11:35:53

Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

31/01/2022
11:35:53

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 62,0000 e R$
90,0000.

Encerramento 31/01/2022
11:40:54 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

31/01/2022
11:40:54 Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de
proposta

01/02/2022
10:46:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 55,0000 e com valor negociado a R$ 54,5000.
Motivo: Valor Negociado com a Licitante.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

01/02/2022
10:55:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

01/02/2022
11:00:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS -
EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Habilitação de
fornecedor

01/02/2022
11:12:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI -
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

06.159.582/0001-30 TELEMIDIA
PUBLICIDADE
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 66,3000 R$ 66.300,0000 31/01/2022
00:34:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café da Manhã (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02
tipos) – café e leite – mingau de banana – mingau de farinha de tapioca. SALGADOS – 06 unidades de no mínimo
20gr por pessoa – Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
bolinho de chuva, pão de queijo, pão sírio com patê (atum/frango ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne
1000 moída, misto quente, pão branco, queijo, presunto, tortinha de frango, tortinha de legumes. DOCES - Será
escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.489.291/0001-26 FLORESTA
EMPREENDIMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 75,0000 R$ 75.000,0000 30/01/2022
17:51:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café da Manhã (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02
tipos) – café e leite – mingau de banana – mingau de farinha de tapioca. SALGADOS – 06 unidades de no mínimo
20gr por pessoa - Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
bolinho de chuva, pão de queijo, pão sírio com patê (atum/frango ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne
1000 moída, misto quente, pão branco, queijo, presunto, tortinha de frango, tortinha de legumes. DOCES - Será
escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças 
Porte da empresa: ME/EPP

07.810.876/0001-42 M. V. CALIL DA
SILVA EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 90,0000 R$ 90.000,0000 26/01/2022
14:14:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café da Manhã (preço por pessoa)BEBIDAS – Suco natural (02
tipos) – café e leite – mingau de banana – mingau de farinha de tapioca.SALGADOS – 06 unidades de no mínimo
20gr por pessoa - Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo:
bolinho de chuva, pão de queijo, pão sírio com patê (atum/frango ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne
1000 moída, misto quente, pão branco, queijo, presunto, tortinha de frango, tortinha de legumes. DOCES - Será
escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90,0000 07.810.876/0001-42 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 75,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 66,3000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 66,2000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:12:03:300
R$ 65,8500 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:26:07:343
R$ 65,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:26:11:887
R$ 64,8000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:26:49:450
R$ 64,5000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:26:53:307
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R$ 64,0000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:27:33:427
R$ 63,5000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:27:38:743
R$ 63,0000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:28:38:177
R$ 62,9000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:28:43:607
R$ 45,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:34:21:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 31/01/2022
11:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/01/2022
11:29:40 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

31/01/2022
11:29:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 62,9000 e R$
90,0000.

Encerramento 31/01/2022
11:34:41 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

31/01/2022
11:34:41 Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de proposta 01/02/2022
10:49:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 45,0000. Motivo: Negociação,
infrutífera. Valor aceito! Dentro do estimado.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

01/02/2022
10:56:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

01/02/2022
11:00:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS -
EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Habilitação de
fornecedor

01/02/2022
11:12:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI -
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.489.291/0001-26 FLORESTA
EMPREENDIMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 45,0000 R$ 90.000,0000 30/01/2022
17:51:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de lanches (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos)
e refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos
de salgados assados – 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados à serem servidos
conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha,
trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou
queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será escolhido
pela solicitante o tipo de doce à ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel,
mini sonho sabores diversos, frutas, salada de frutas, bolos diversos. Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louça 
Porte da empresa: ME/EPP

06.159.582/0001-30 TELEMIDIA
PUBLICIDADE
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 69,6000 R$ 139.200,0000 31/01/2022
00:34:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de lanches (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos)
e refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos
de salgados assados – 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados à serem servidos
conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha,
trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, rissole de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou
queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será escolhido
pela solicitante o tipo de doce à ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel,
mini sonho sabores diversos, frutas, salada de frutas, bolos diversos. Incluso: copos de vidro, guardanapos,
toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.810.876/0001-42 M. V. CALIL DA
SILVA EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 90,0000 R$ 180.000,0000 26/01/2022
14:14:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit LANCHE (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02tipos) e
refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos
de salgados assados: 1 tipo de salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem servidos
conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha,
trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de frios e ou
queijo, croquete de carne, quibe,pão sírio atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES – Será escolhido pela
solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini
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sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90,0000 07.810.876/0001-42 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 69,6000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 45,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:00:00:310
R$ 44,8000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:26:16:380
R$ 44,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:26:20:213
R$ 43,8000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:27:02:753
R$ 43,5000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:27:07:563
R$ 43,0000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:27:57:517
R$ 42,9000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:28:04:663
R$ 42,5000 06.159.582/0001-30 31/01/2022 11:29:01:290
R$ 42,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:29:07:800
R$ 28,0000 17.489.291/0001-26 31/01/2022 11:36:22:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 31/01/2022
11:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/01/2022
11:32:13 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

31/01/2022
11:32:13

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 42,0000 e R$
90,0000.

Encerramento 31/01/2022
11:37:14 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

31/01/2022
11:37:14 Item com etapa fechada encerrada.

Aceite de
proposta

01/02/2022
10:53:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 28,0000 e com valor negociado a R$ 25,8300.
Motivo: Negociação dentro do valor estimado.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

01/02/2022
10:56:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

01/02/2022
11:00:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS -
EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26.

Habilitação de
fornecedor

01/02/2022
11:12:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI -
CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 31/01/2022
11:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1

minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 31/01/2022

11:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 31/01/2022

11:10:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 31/01/2022

11:10:01
A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 31/01/2022

11:10:01
A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 31/01/2022

11:11:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/01/2022
11:11:01

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/01/2022
11:11:01

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 31/01/2022
11:29:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
62,9000 e R$ 90,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:40 do dia

31/01/2022.
Sistema 31/01/2022

11:32:13
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
42,0000 e R$ 90,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:13 do dia

31/01/2022.
Sistema 31/01/2022

11:34:41
O fornecedor da proposta no valor de R$ 90,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 31/01/2022

11:34:41
O fornecedor da proposta no valor de R$ 63,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 31/01/2022

11:34:41
O item 2 está encerrado.

Sistema 31/01/2022
11:35:53

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
62,0000 e R$ 90,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:40:53 do dia

31/01/2022.
Sistema 31/01/2022

11:37:14
O fornecedor da proposta no valor de R$ 42,5000 não enviou lance único e fechado para

o item 3.
Sistema 31/01/2022

11:37:14
O fornecedor da proposta no valor de R$ 90,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 3.
Sistema 31/01/2022

11:37:14
O item 3 está encerrado.

Sistema 31/01/2022
11:40:54

O fornecedor da proposta no valor de R$ 62,9000 não enviou lance único e fechado para
o item 1.

Sistema 31/01/2022
11:40:54

O fornecedor da proposta no valor de R$ 90,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 1.

Sistema 31/01/2022
11:40:54

O item 1 está encerrado.

Sistema 31/01/2022
12:24:11

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 31/01/2022
12:25:56

Prezados Licitantes! Bom dia! Sou Raphael Batista e estou pregoeiro desta sessão.
Estaremos analisando a documentação. Favor pemaneçam conectados.

Pregoeiro 31/01/2022
12:30:48

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, está conectado?

17.489.291/0001-
26

31/01/2022
12:32:02

bom dia! estamos

Pregoeiro 31/01/2022
12:36:08

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Podemos tentar negociar o item 3? O
valor ficou um pouco acima da média estimada. Poderiam oferecer um melhor lance?

17.489.291/0001-
26

31/01/2022
12:37:53

qual e o valor estimado pelo orgão?

Pregoeiro 31/01/2022
12:39:07

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - A média estimada para o item é R$
25,83. Poderia chegar nesse valor?

17.489.291/0001-
26

31/01/2022
12:42:29

iremos fechar com o valor do item 3 de R$ 25,83 por pessoa.

Pregoeiro 31/01/2022
12:44:21

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Certo! Iremos analisar as documentações
e propostas. E abrirei, e registrarei a negociação.

Pregoeiro 31/01/2022
12:46:21

Senhores Licitantes! Estaremos analisando as propostas e documentações da Licitante
classificada em 1º Lugar para os itens I, II e III. Suspenderemos a sessão agora e

reabriremos novamente amanhã (01/02/2022) às 10h30 (Horário de Brasília). Estejam
conectados. Muito obrigado! Até lá!

Pregoeiro 01/02/2022
10:25:39

Senhores Licitantes, bom dia! Em instantes daremos início a reabertura da Sessão para
o julgamento das propostas e habilitação. Favor permaneçam conectados!

Pregoeiro 01/02/2022
10:32:15

Bom dia novamente! Esta CPL enviou as propostas apresentadas pela Licitante
classificada em 1º Lugar. Passaremos à fase de Negociação.

Pregoeiro 01/02/2022
10:32:55

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Senhor Licitante, está conectado?

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:34:18

bom dia! estamos

Pregoeiro 01/02/2022
10:36:52

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Bom dia! Tudo bem? Poderia nos ofertar
um melhor preço para o item I?

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:39:08

um momento

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:41:54

Sr. pregoeiro. ja estamos dentro do estimado pelo orgão.

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:43:37

nosso valor esta de r$55,00 e o estimado e r$56,17. sabemos que estamos a todo
momento tendo reajuste de genero alimenticios, para que possamos manter a qualidade

o melhor preço que podemos orfetar e de R$ 54,50.
Pregoeiro 01/02/2022

10:44:44
Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante, entendo que estão dentro

do estimado. Porém, o valor estimado é tido a partir da média de preços de mercado. O
interesse da administração é minimizar custos. Vocês conseguiriam nos ofertar algum

desconto para os itens I e II, sem prejudicar o lucro de sua empresa?
Pregoeiro 01/02/2022 Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Agradeço a oferta de R$ 54,50 para o
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10:45:30 item I. Favor verificar se há a possibilidade de concessão de desconto para o Item II.
17.489.291/0001-

26
01/02/2022
10:48:29

PREGOEIRO PARA O ITEM II NAO PODEMOS OFERTAR OUTRO VALOR, POIS JA ESTA NO
NOSSO VALOR MINIMO.

Pregoeiro 01/02/2022
10:48:52

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Ótimo, obrigado!

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:49:57

DISPONHA

Pregoeiro 01/02/2022
10:50:12

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Para o item III, poderemos manter os R$
25,83, correto?

17.489.291/0001-
26

01/02/2022
10:51:07

SIM

Sistema 01/02/2022
10:55:08

Senhor fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 01/02/2022
10:55:39

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Senhore Licitante, favor enviar proposta
de preços atualizada. Anexo convocado!

Sistema 01/02/2022
10:56:01

Senhor fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 01/02/2022
10:56:19

Senhor fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema 01/02/2022
11:00:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 01/02/2022
11:00:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 01/02/2022
11:00:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 01/02/2022
11:12:58

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 01/02/2022
11:14:03

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/02/2022 às
11:45:00.

Pregoeiro 01/02/2022
11:15:46

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Senhores Licitantes! A licitante
classificada em 1º lugar está habilitada. Fase para manifestação de intenção de recurso

aberta. Quem tiver interesse em manifestar recurso tem o prazo de 30 minutos,
conforme item 15.1 do Edital.

Pregoeiro 01/02/2022
11:18:19

Senhores Licitantes! A licitante classificada em 1º lugar está habilitada. Fase para
manifestação de intenção de recurso aberta. Quem tiver interesse em manifestar

recurso tem o prazo de 30 minutos, conforme item 15.1 do Edital.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/01/2022
15:03:21

Alteração equipe 24/01/2022
15:03:26

Alteração equipe 24/01/2022
15:03:28

Abertura da sessão
pública

31/01/2022
11:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

31/01/2022
11:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

31/01/2022
12:24:11 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/02/2022
11:12:58 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/02/2022
11:14:03

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/02/2022 às
11:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:00 horas do dia 01 de fevereiro de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RAPHAEL BATISTA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIDAL
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Equipe de Apoio

EDILANDIA DE SOUZA ALMEIDA
Equipe de Apoio

MARCELA FERNANDES DA SILVA
Equipe de Apoio

Voltar   
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