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Consulta Ata do Pregão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 59/2021
Às 09:30 horas do dia 10 de dezembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 387/2021 de 07/06/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 23450000152202142 , realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 59/2021. 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. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no
Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

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 I)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 51040
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 873.294,4000
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 510,40
Situação: Cancelado
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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