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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vacaria

Setor de Licitações
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (13.191/09)

EDITAL: 0029/2022    PROCESSO: 9939
 

Em 22/09/2022, às 09:01 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA, sito à RUA RAMIRO
BARCELOS,915 - BAIRRO CENTRO - VACARIA - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros
da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 8/2022, publicado em 01/01/2022, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI ESTADUAL Nº 13.191, DE 30 DE JUNHO DE 2009.

Tempo mínimo entre lances: 3 segundos

Tempo mínimo entre lances da própria empresa: 10 segundos

Tipo de Objeto: Serviços

Objeto: Pregão Eletrônico (13.191/09) - Contratação de empresa para fornecimento de lanches em evento

Habilitação: extrassistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto
no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (13.191/09), com a divulgação das propostas de preços
e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital.

 
Eventos
Evento Data / Hora Usuário Observação

Homologação do
edital

22/09/2022
09:02:55

AMADEU DE
ALMEIDA
BOEIRA

Novo documento
anexo publicado

06/09/2022
08:45:43

Ronerson
Expedito Paim
Bueno

Arquivo: serviço de fornecimento de lanches reagendado

Reagendamento
de lotes

06/09/2022
08:44:53

Ronerson
Expedito Paim
Bueno

Lotes foram reagendados. Motivo: Devido aos feriados do mês de setembro, fica
reagendado o presente edital para o dia 22/09. Demais disposições permanecem
inalterados.

Novo documento
anexo publicado

31/08/2022
08:22:03

Ronerson
Expedito Paim
Bueno

Arquivo: Modelo proposta em Word

 
Termos de participação
A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. 
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".
 

LOTE: 1 - Serviço de fornecimento de lanches em evento di...
Homologação
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 22/09/2022 a autoridade competente, AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA,
homologou o lote 1 da licitação referente ao Processo 9939, Edital 0029/2022.

 

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 22/09/2022 09:02 encerrou a sessão pública deste lote.

 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 31/08/2022 08:00 Fim do recebimento de propostas: 22/09/2022 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 2,00 (em percentual)

Situação: Deserto (encerrado)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
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Descrição: 1527681 - Serviço de fornecimento de lanches em evento dia das crianças

Descrição complementar: 1. 1.000 Salgadinho sabores diversos (presunto, queijo, bacon, churrasco, etc.) Farinha fortificada com
ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, óleo vegetal, condimento preparado sabor bacon, glutamato monossódico, aromatizante e sal
refinado, contendo 90 g R$ 1,10 R$1.100,00 2. 6.000 Pipoca doce colorida - feita de milho de canjica e açúcar com corante - em
embalagens descartáveis medindo 8x12 R$1,10 R$6.600,00 3. 6.000 Pipoca salgada- pipoca feita de milho de canjica e sal - em
embalagens descartáveis medindo 8x12 R$1,00 R$6.000,00 4. 6.000 Algodão doces sabores diversos, açúcar aromatizante idêntico ao
natural e corante artificial (vermelho, rosa e azul) é ideal para enfeitar e decorar dando um toque de sabor e diversão. R$1,00
R$6.000,00 5. 8.000 Picolé de frutas, sabores variados embalados individualmente pesando aproximadamente 60 gramas cada.
VALIDADE: mínima de 1 (um) mês a contar da data de entrega. R$1,75 R$14.000,00 6. 1.500 Refrigerante sabor cola, embalagem
garrafa plástica, tipo pet, contendo 200 ml litros, produto de 1ª qualidade, prazo de validade 3 meses, com marca registrada. R$1.87
R$2.805,00 7. 1.500 Refrigerante sabor laranja, embalagem garrafa plástica, tipo pet, contendo 200 ml litros, produto de 1ª qualidade,
prazo de validade 3 meses, com marca registrada. R$1,87 R$2.805,00 8. 1.500 Refrigerante sabor limão, embalagem garrafa plástica,
tipo pet, contendo 200 ml litros, produto de 1ª qualidade, prazo de validade 3 meses, com marca registrada. R$1,87 R$2.805,00 9.
1.500 Refrigerante sabor guaraná, embalagem garrafa plástica, tipo pet, contendo 200 ml litros, produto de 1ª qualidade, prazo de
validade 3 meses, com marca registrada. R$1,87 R$2.805,00 10. 250 Água mineral - água mineral ou modificada com adição de sais
minerais, sem gás, para consumo humano, acondicionada em copos plástico com tampa de pressão e lacre, contendo 200 ml. R$1,35
R$337,50 11. 03 Arco de balões decorativos, desconstruídos e personalizado no mínimo 3 m, cores diversas R$160,00 R$480,00 12.
6.000,00 Pulseiras para identificação, dispor de um carimbo luz negra. R$0,38 R$2.280,00

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas
Não há propostas para esse lote.

 

Lances
Nenhum lance foi dado.

 

Classificação
Não há classificados.

 

Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação
Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta
Julgamento pendente.

 

 

Intenções de Recursos Interpostas
Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor
Não há registros de negociação.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Reagendamento
de lote

06/09/2022
08:44:53

Ronerson
Expedito
Paim
Bueno

O lote foi reagendado. Motivo: Devido aos feriados do mês de setembro, fica reagendado o
presente edital para o dia 22/09. Demais disposições permanecem inalterados.; Fim de
recebimento de propostas: 19/09/2022 09:00 para 22/09/2022 09:00; Data de abertura de
propostas: 19/09/2022 09:00 para 22/09/2022 09:00; Data de início de disputa: 19/09/2022
09:01 para 22/09/2022 09:01; Tempo de disputa: 10 para 10;

Abertura de
propostas

22/09/2022
09:02:24

Ronerson
Expedito
Paim
Bueno

Lote sem propostas registradas.

Encerramento
manual

22/09/2022
09:02:24

Ronerson
Expedito
Paim
Bueno

Homologação 22/09/2022
09:02:55

AMADEU
DE
ALMEIDA
BOEIRA

 

Troca de Mensagens
Não há registros de troca de mensagens.

 

Não houve participantes para a licitação. Todas as disputas de lotes ficaram desertas. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).
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----------------------------------------------
Ronerson Expedito Paim Bueno
Pregoeiro(a)

----------------------------------------------
AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA
Homologador(a)

 
----------- Data/Hora de Geração da Ata: 22/09/2022 09:02 -----------


