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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2022 (SRP)

 
Às 11:45 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
03050067250041098, Pregão nº 00001/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 56,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 55,0000 , com valor negociado
a R$ 54,5000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 01/02/2022
12:03:48 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLORESTA
EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26, Melhor

lance: R$ 55,0000, Valor Negociado: R$ 54,5000

Homologado 09/02/2022
11:45:42

SIMONE JAQUES
DE AZAMBUJA

SANTIAGO

 
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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 61,1700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 45,0000 e a quantidade de
1.000 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
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Adjudicado 01/02/2022
12:03:51

- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLORESTA
EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26, Melhor

lance: R$ 45,0000

Homologado 09/02/2022
11:45:51

SIMONE JAQUES DE
AZAMBUJA
SANTIAGO

 
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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 25,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 28,0000 , com valor negociado
a R$ 25,8300 e a quantidade de 2.000 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 01/02/2022
12:03:54 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLORESTA
EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 17.489.291/0001-26, Melhor

lance: R$ 28,0000, Valor Negociado: R$ 25,8300

Homologado 09/02/2022
11:46:00

SIMONE JAQUES
DE AZAMBUJA

SANTIAGO

Fim do documento


