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Pregão Eletrônico
154054.322021 .2295 .4437 .543065600

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2021
Às 09:30 horas do dia 24 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 387/2021 de 07/06/2021, 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 23450000152202142, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2021.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Alimentação ,
preparo e distribuição de refeição (almoço e jantar) por meio da operacionalização e desenvolvimento de todas as
atividades envolvidas na comercialização, venda de créditos, planejamento de cardápios, produção, transporte e
distribuição de refeições (padrão e vegetariana). Campus de Aquidauana, da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul com concessão onerosa do espaço público.. 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: Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante
Descrição Complementar: Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Alimentação , preparo e
distribuição de refeição (almoço e jantar) por meio da operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades
envolvidas na comercialização, venda de créditos, planejamento de cardápios, produção, transporte e distribuição
de refeições (padrão e vegetariana). A empresa deverá disponibilizar mão-de-obra especializada, equipamentos e
utensílios em número suficiente e condições adequadas para a produção e distribuição de refeições
nutricionalmente balanceadas e em adequadas condições higiênico-sanitárias e socioambientais, para atender à
comunidade universitária e visitantes, no Campus de Aquidauana- Aquidauana/MS, da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul com concessão onerosa do espaço público, situado na Rua Oscar Trindade de
Barros, 740, Bairro: Serraria, Aquidauana – Mato Grosso do Sul, com finalidade específica de exploração de
Restaurante Universitário , com finalidade específica de exploração de Restaurante Universitário. O objeto também
inclui: o fornecimento de gêneros alimentícios, preparações e materiais de consumo em geral (continua no TR
Anexo 1).
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 51.040
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 873.294,4000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 510,40
Histórico
Item: 1 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP

12.966.492/0001-53 SAVVY
SERVICOS
EIRELI

Sim

Sim

51.040

Valor
Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 20,0000 R$ 1.020.800,0000 15/11/2021
21:12:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de
Alimentação , preparo e distribuição de refeição (almoço e jantar) por meio da operacionalização e
desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na comercialização, venda de créditos, planejamento de
cardápios, produção, transporte e distribuição de refeições (padrão e vegetariana). A empresa deverá
disponibilizar mão-de-obra especializada, equipamentos e utensílios em número suficiente e condições
adequadas para a produção e distribuição de refeições nutricionalmente balanceadas e em adequadas
condições higiênico-sanitárias e socioambientais, para atender à comunidade universitária e visitantes, no
Campus de Aquidauana- Aquidauana/MS, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com
concessão onerosa do espaço público, situado na Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro: Serraria,
Aquidauana Mato Grosso do Sul, com finalidade específica de exploração de Restaurante Universitário , com
finalidade específica de exploração de Restaurante Universitário. O objeto também inclui: o fornecimento de
gêneros alimentícios, preparações e materiais de consumo em geral (continua no TR Anexo 1).
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.020.800,0000

12.966.492/0001-53

24/11/2021 09:30:00:320
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

24/11/2021
Item aberto.
09:30:01

Encerramento
24/11/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:40:02
prorrogação
Encerramento

24/11/2021
Item encerrado.
09:46:20

Encerramento 24/11/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:46:20
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: SAVVY SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.966.492/0001-53,
26/11/2021
pelo melhor lance de R$ 1.020.800,0000. Motivo: Única proposta recebida e acima do valor
09:12:42
máximo estimado sem possibilidade de negociar.

Cancelado no 26/11/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Única proposta recebida e acima do valor máximo
julgamento
09:13:31 estimado sem possibilidade de negociar.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

24/11/2021
09:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre
09:30 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema

24/11/2021
09:30:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

24/11/2021
09:31:05

Bom dia, sou o pregoeiro Jackson J. Silva, e conduzirei a sessão pública do PE
32/2021.

Sistema

24/11/2021
09:40:02

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

24/11/2021
09:46:20

O item 1 está encerrado.

Sistema

24/11/2021
09:46:22

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro

24/11/2021
09:46:50

Para SAVVY SERVICOS EIRELI - Bom dia

Pregoeiro

24/11/2021
09:48:17

Para SAVVY SERVICOS EIRELI - Considerando que vossa proposta encontra-se acima
do valor estimado, é possível reduzir para o valor máximo estimado?

Pregoeiro

24/11/2021
09:54:47

Para SAVVY SERVICOS EIRELI - Concederei até as 15:30 horas, horário de Brasília
para avaliação da contraproposta. Obrigado.

Pregoeiro

24/11/2021
17:28:05

Considerando o silêncio do licitante, suspenderemos a sessão pública até sexta feira,
26/11/2021, as 9 horas, horário de Brasília.

Pregoeiro

26/11/2021
09:06:44

Bom dia, retornamos para continuidade.

Pregoeiro

26/11/2021
09:11:25

Após análise do setor solicitante, considerando que recebemos somente uma
proposta e acima do valor máximo estimado, sem possibilidade de negociação,
decidimos pelo cancelamento do pregão para ajustes e repetição.

Sistema

26/11/2021
09:13:31

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

26/11/2021
09:13:54

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/11/2021 às
09:40:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

23/11/2021
15:38:01

Abertura da
sessão pública

24/11/2021
09:30:00

Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

24/11/2021
09:46:22

Início da etapa de julgamento de propostas
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Abertura do prazo

26/11/2021
09:13:31

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/11/2021
09:13:54

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/11/2021 às
09:40:00.

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 09:45 horas do dia
26 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JACKSON JACINTHO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
EDUARDO MASAHARU MIHASHI
Equipe de Apoio
HELDER NOBRE DE OLIVEIRA SILVA
Equipe de Apoio

JACKSON JACINTHO
DA
SILVA:00190913118

Assinado de forma digital por
JACKSON JACINTHO DA
SILVA:00190913118
Dados: 2021.11.26 09:22:12 -04'00'
Assinado de forma digital por

EDUARDO MASAHARU EDUARDO MASAHARU
MIHASHI:83541594187 MIHASHI:83541594187
Dados: 2021.11.26 08:50:56 -04'00'
HELDER NOBRE DE
OLIVEIRA
SILVA:00639536174

Assinado de forma digital por
HELDER NOBRE DE OLIVEIRA
SILVA:00639536174
Dados: 2021.11.26 08:49:23 -04'00'

Voltar
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