
Pregão Eletrônico

200045.12015.3942.4953.1216233144.876

Procuradoria Regional da República - 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2015 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 12 de fevereiro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe  de  Apoio,  designados  pelo  instrumento  legal  PORTARIA  186/2014  de  14/10/2014,  em  atendimento  às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente
ao Processo nº 0446/2014-18, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2015. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para contratação eventual de serviço de buffet,
com fornecimento de produtos, conforme descrito no Termo de Referência.. 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: BUFFET
Descrição Complementar: BUFFET, NOME BUFFET
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 01
Valor estimado: R$ 32.711,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 29.740,0000 e a quantidade de 1 01 .

Histórico

Item: 1 - BUFFET

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

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

* 08.380.365/0001-09 FERREIRA
EVENTOS E
PRODUCOES
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 46,0000 R$ 46,0000 12/02/2015
12:25:27

Marca: Não especificar
Fabricante: Não especificar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de buffet, com fornecimento de produtos, para
atendimento das necessidades da Procuradoria Geral da República - 2ª Região, na forma do edital PR 01/2015 e
seus anexos.

05.325.136/0001-95 UB BRASIL
EVENTOS
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 32.700,0000 R$ 32.700,0000 11/02/2015
14:44:43

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para contratação eventual de serviço de buffet,
com fornecimento de produtos, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).

08.178.412/0001-28 ALTAS IDEIAS
TOP EVENTOS
RECEPCOES
DE FESTAS
EIRELI -

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 04/02/2015
12:20:28

Marca: xxxxxxxxxxx
Fabricante: xxxxxxxx
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Este Projeto  Básico  pretende oferecer subsídios  iniciais  para a
realização de procedimento  licitatório, por meio  de Registro  de Preços, com vistas à contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de Buffet, com fornecimento de produtos, sob regime de empreitada por
preço unitário, medida pelo número de pessoas servidas, visando atender aos eventos da Procuradoria Regional
da República da 2ª Região para o ano de 2014/2015.
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08.139.101/0001-50 CAS PIRES
PROMOCOES
E EVENTOS
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 04/02/2015
17:31:50

Marca: NÃO SE APLICA
Fabricante: NÃO SE APLICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BUFFET, NOME BUFFET

05.643.901/0001-15 M MAIA
PROMOCOES
E EVENTOS
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 05/02/2015
10:31:27

Marca: fabricação propria
Fabricante: fabricação propria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme no EDITAL 01/2015 - MMAIA PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA

13.325.593/0001-08 RD7
PRODUCOES
DE EVENTOS
INTELIGENTES
EIRELI - ME

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 08/02/2015
21:26:14

Marca: OUTROS
Fabricante: OUTROS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação eventual de serviço  de buffet, com fornecimento  de
produtos, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I).

10.828.695/0001-58 V3 AGENCIA
DE
PUBLICIDADE
E EVENTOS
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 11/02/2015
17:12:41

Marca: V3 GOURMET
Fabricante: V3 AGENCIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Promover Registro de Preços, consignado em Ata, para contratação
eventual de serviço de buffet, com fornecimento de produtos, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo
I).

00.721.736/0001-59 MAREDU
MARKETING
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 11/02/2015
17:15:15

Marca: Dona Lili
Fabricante: Dona Lili
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardápio  I: Coffee Break 1 - Chocolate quente; - Leite quente; -
Água quente; - Mel de abelha; - Manteiga; - Açúcar e adoçante; - 02 (duas) variedades de suco natural de frutas;
- 03 (três) tipos de frutas frescas da estação; - 03 (três) variedades de pães, inclusive light; - 02 (dois) tipos de
bolos (milho, aipim, laranja, chocolate, rocambole e outros); - 03 (três) tipos de queijos (minas, prato, requeijão
e ricota); - 02 (dois) tipos de frios (presunto, peito de peru defumado, blanquet de peru); - 03 (três) tipos de
geléia  (morango,  amora,  laranja,  uva,  damasco  e  outros);  -  02  (dois)  tipos  de  biscoito  doce  e  fino
(amanteigados, petit -fours e outros). Cardápio  II: Coffee Break 2 - 03 (três) variedades de chá em sachê; -
Água quente; - 02 (duas) variedades de suco natural de frutas; - Açúcar e adoçante; - 02 (duas) variedades de
refrigerante de boa qualidade, inclusive dietético; - 02 (dois) tipos de biscoito doce e fino  (amanteigados, petit
-fours e outros); - 02 (dois) tipos de doces (bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes, e outros); -
03  (três)  tipos  de  salgados, sem fritura  (pastel assado, vol-au-vent, folhados  e  outros);  -  Mini sanduíches
variados ou pão-de-metro; - 03 (três) tipos de frutas frescas da estação. Cardápio  III: Lanche 1 - 03 (três)
variedades de chá em sachê; -  Água quente; -  02  (duas)  variedades  de suco  natural de frutas; -  Açúcar e
adoçante;  -  02  (duas)  variedades  de refrigerante de boa qualidade, inclusive dietético;  -  02  (dois)  tipos  de
biscoito  doce e fino  (amanteigados, petit  -fours e outros); -  02  (dois) tipos de doces (bolo  com cobertura,
rocambole, carolinas, tartelettes  dentre  outros);  -  03  (três)  tipos  de  salgados,  sem  fritura  (pastel assado,
empadinha, vol-au-vent, folheados  entre  outros);  -  Mini sanduíches  variados  ou pão-de-metro;  -  Cesta  de
torradas e pães variados (ciabatta, gergelim, preto, sete grãos, integral,italiano, brioche, croissant entre outros);
- 03  (três) tipos de pasta (haddock, berinjela, ervas finas, tomate seco, alho, grão  de bico  e outras); -  04
(quatro) tipos de frutas frescas da estação. Cardápio IV: Lanche 2 - 02 (duas) variedades de chá em sachê; -
Água quente; - Leite quente; - Chocolate quente; - 02 (duas) variedades de suco natural de frutas; - Açúcar e
adoçante; - 02 (duas) variedades de refrigerante de boa qualidade, inclusive dietético; - 02 (dois) tipos de doces
(bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes, dentre outros); - 03 (três) tipos de salgados, sem fritura
(pastel assado, empadinha, vol-au-vent, folheados entre outros); - 03 (três) tipos de massa salgada (quiches,
rondelli,  torta  salgada  e  outros);  -  Cesta  de  torradas  e  pães  variados(ciabatta,  gergelim,  preto,  grãos,
integral,italiano, brioche, croissant entre outros); - 02 (dois) tipos de geléia de frutas, inclusive dietética; - 03
(três) tipos de pasta (haddock, berinjela, ervas finas, tomate seco, alho, grão  de bico  e outras); - Tábua de
queijos e frios variados (dentre: ementhal, camembert, provolone, brie, cheddar, gouda, masdan, bola, prato,
peito de peru defumado, copa, lombo candadense, presunto cozido, blanquet de peru, salames, chestrella) e uvas
itália; - 04 (quatro) tipos de frutas frescas da estação. 3.7.5. Cardápio  V: Coquetel - Coquetel de frutas sem
álcool; - 03 (três) variedades de suco natural de frutas; - 03 (três) variedades de refrigerante de boa qualidade,
inclusive dietético; - 03 (três) tipos de canapés (champignon, carpaccio, salmon, entre outos); - 03 (três) tipos
de salgados, sem fritura (pastel assado, empadinha, folheados entre outros); - 03 (três) tipos de pratos quentes
(filé mignon, bacalhau, camarão, siri, entre outros); - Ovinhos de codorna com molho rose; - Cesta de torradas e
pães variados (ciabatta, gergelim, preto, grãos, integral,italiano, brioche, croissant entre outros); - 03 (três) tipos
de mousses (aipo, roquefort, salaminho, berinjela, tomate seco, alho, grão de bico e outras); - Tábua de queijos
e frios variados (dentre: ementhal, camembert, provolone, brie, cheddar, gouda, masdan, bola, prato, peito de
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peru defumado, copa, lombo canadense, presunto cozido, blanquet de peru, salames, chestre lla) e uvas itália.

17.695.642/0001-55 CEVOLO
SERVICOS DE
ALIMENTACAO
EIRELI - EPP

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 11/02/2015
20:15:03

Marca: DIVERSAS
Fabricante: DIVERSOS
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Serviço  de  buffet,  com  fornecimento  de  produtos,  conforme
descrito no Termo de Referência.

39.896.832/0001-73 SAUDAVEL
SABOR DOCES
E SALGADOS
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 32.711,0000 R$ 32.711,0000 30/01/2015
15:38:14

Marca: Saudável Sabor
Fabricante: Saudável Sabor
Descrição Detalhada do Objeto  Ofertado:  os  Cardápios:  3.7.1.  Cardápio  I:  Coffee  Break  1  -  Chocolate
quente; - Leite quente; - Água quente; - Mel de abelha; - Manteiga; - Açúcar e adoçante; - 02 (duas) variedades
de suco natural de frutas; - 03 (três) tipos de frutas frescas da estação; - 03 (três) variedades de pães, inclusive
light; - 02 (dois) tipos de bolos (milho, aipim, laranja, chocolate, rocambole e outros); - 03 (três) tipos de queijos
(minas, prato, requeijão  e ricota); - 02 (dois) tipos de frios (presunto, peito  de peru defumado, blanquet de
peru); - 03 (três) tipos de geléia (morango, amora, laranja, uva, damasco e outros); - 02 (dois) tipos de biscoito
doce  e  fino  (amanteigados,  petit  -fours  e  outros).  Página  28de  49  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.7.2. Cardápio
II: Coffee Break 2 - 03 (três) variedades de chá em sachê; - Água quente; - 02 (duas) variedades de suco
natural de  frutas;  -  Açúcar  e  adoçante;  -  02  (duas)  variedades  de  refrigerante  de  boa  qualidade, inclusive
dietético; - 02 (dois) tipos de biscoito doce e fino  (amanteigados, petit -fours e outros); - 02 (dois) tipos de
doces (bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes, e outros); - 03 (três) tipos de salgados, sem fritura
(pastel assado, vol-au-vent, folhados e outros); - Mini sanduíches variados ou pão-de-metro; - 03 (três) tipos de
frutas frescas da estação. 3.7.3. Cardápio III: Lanche 1 - 03 (três) variedades de chá em sachê; - Água quente; -
02 (duas) variedades de suco natural de frutas; - Açúcar e adoçante; - 02 (duas) variedades de refrigerante de
boa qualidade, inclusive dietético; - 02 (dois) tipos de biscoito doce e fino (amanteigados, petit -fours e outros); -
02 (dois) tipos de doces (bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes dentre outros); - 03 (três) tipos
de salgados, sem fritura (pastel assado, empadinha, vol-au-vent, folheados  entre  outros);  -  Mini sanduíches
variados  ou  pão-de-metro;  -  Cesta  de  torradas  e  pães  variados  (ciabatta,  gergelim,  preto,  sete  grãos,
integral,italiano, brioche, croissant  entre  outros);  -  03  (três)  tipos  de pasta (haddock, berinjela, ervas  finas,
tomate seco, alho, grão de bico e outras); - 04 (quatro) tipos de frutas frescas da estação. 3.7.4. Cardápio IV:
Lanche 2 - 02 (duas) variedades de chá em sachê; - Água quente; - Leite quente; - Chocolate quente; - 02
(duas) variedades de suco natural de frutas; - Açúcar e adoçante; - 02 (duas) variedades de refrigerante de boa
qualidade, inclusive dietético; - 02 (dois) tipos de doces (bolo com cobertura, rocambole, carolinas, tartelettes,
dentre outros); - 03 (três) tipos de salgados, sem fritura (pastel assado, empadinha, vol-au-vent, folheados
entre outros); - 03 (três) tipos de massa salgada (quiches, rondelli, torta salgada e outros); - Cesta de torradas
e pães variados(ciabatta, gergelim, preto, grãos, integral,italiano, brioche, croissant entre outros); - 02 (dois)
tipos  de geléia  de frutas, inclusive dietética;  Página 29de 49  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA -  2ª REGIÃO  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  03  (três)  tipos  de  pasta
(haddock, berinjela, ervas finas, tomate seco, alho, grão de bico e outras); - Tábua de queijos e frios variados
(dentre: ementhal, camembert, provolone, brie, cheddar, gouda, masdan, bola, prato, peito de peru defumado,
copa, lombo candadense, presunto cozido, blanquet de peru, salames, chestrella) e uvas itália; - 04 (quatro) tipos
de frutas frescas da estação. 3.7.5. Cardápio V: Coquetel - Coquetel de frutas sem álcool; - 03 (três) variedades
de suco natural de frutas; - 03 (três) variedades de refrigerante de boa qualidade, inclusive dietético; - 03 (três)
tipos de canapés (champignon, carpaccio, salmon, entre outos); - 03 (três) tipos de salgados, sem fritura (pastel
assado, empadinha, folheados entre outros); - 03 (três) tipos de pratos quentes (filé mignon, bacalhau, camarão,
siri, entre  outros);  -  Ovinhos  de codorna com molho  rose;  -  Cesta de torradas  e  pães  variados  (ciabatta,
gergelim, preto, grãos, integral,italiano, brioche, croissant entre outros); -  03 (três) tipos de mousses (aipo,
roquefort, salaminho, berinjela, tomate seco, alho, grão de bico e outras); - Tábua de queijos e frios variados
(dentre: ementhal, camembert, provolone, brie, cheddar, gouda, masdan, bola, prato, peito de peru defumado,
copa, lombo canadense, presunto cozido, blanquet de peru, salames, chestre lla) e uvas itália. 4. OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 32.700,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 14:30:59:693

R$ 32.711,0000 39.896.832/0001-73 12/02/2015 14:30:59:710

R$ 32.711,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 14:30:59:720

R$ 32.711,0000 08.139.101/0001-50 12/02/2015 14:30:59:723

R$ 32.711,0000 05.643.901/0001-15 12/02/2015 14:30:59:723

R$ 32.711,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 14:30:59:737

R$ 32.711,0000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 14:30:59:737

R$ 32.711,0000 00.721.736/0001-59 12/02/2015 14:30:59:737

R$ 32.711,0000 17.695.642/0001-55 12/02/2015 14:30:59:743

R$ 32.599,9000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 14:43:09:683

R$ 32.598,3000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 14:45:54:933

R$ 32.590,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 14:46:09:497
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R$ 32.589,9900 10.828.695/0001-58 12/02/2015 14:48:02:620

R$ 32.580,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 14:48:17:430

R$ 32.600,0000 08.139.101/0001-50 12/02/2015 14:48:25:000

R$ 32.520,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 14:49:07:517

R$ 32.519,9900 10.828.695/0001-58 12/02/2015 14:58:08:530

R$ 32.479,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:01:39:147

R$ 32.470,0000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:02:14:013

R$ 32.465,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 15:02:41:773

R$ 32.400,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:02:46:293

R$ 32.459,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:02:55:620

R$ 32.300,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:03:12:290

R$ 32.190,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:03:18:023

R$ 31.000,0000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:03:22:210

R$ 30.900,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:03:37:090

R$ 30.790,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:03:42:310

R$ 30.785,0000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:03:52:120

R$ 30.785,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 15:04:03:923

R$ 30.680,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:04:04:050

R$ 30.679,5000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:04:14:693

R$ 30.500,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:04:22:853

R$ 30.390,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:04:31:643

R$ 30.650,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 15:04:31:947

R$ 30.200,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:04:45:650

R$ 30.185,3000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:04:53:773

R$ 30.190,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 15:05:00:103

R$ 29.980,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:05:01:483

R$ 29.900,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:05:08:670

R$ 29.890,0000 10.828.695/0001-58 12/02/2015 15:05:16:560

R$ 29.790,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:05:21:743

R$ 29.850,0000 08.178.412/0001-28 12/02/2015 15:05:27:917

R$ 29.760,0000 13.325.593/0001-08 12/02/2015 15:05:30:970

R$ 29.740,0000 05.325.136/0001-95 12/02/2015 15:05:42:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

12/02/2015
14:41:24

Desclassificação da proposta de R$ 46,0000. Proposta desclassificada com fundamento
no item 5.2 do Edital. Proposta inexequível, notoriamente em desacordo com os
parâmetros estabelecidos para formulação da proposta, previstos nos itens 05 e 06 do
Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Aberto
12/02/2015
14:42:09

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/02/2015
14:42:48

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/02/2015 15:02:48.

Encerrado
12/02/2015
15:05:53

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/02/2015
15:07:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

12/02/2015
15:56:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA
- ME, CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.

Aceite
12/02/2015
16:23:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, pelo melhor lance de R$ 29.740,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/02/2015
16:23:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

12/02/2015
16:39:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA
- ME, CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

23/02/2015
15:54:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.
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Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

23/02/2015
15:57:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA
- ME, CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95.

Habilitado
23/02/2015
16:34:04

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 05.325.136/0001-95, pelo melhor lance de R$ 29.740,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 12/02/2015
14:32:07

Bom dia Senhores Fornecedores. Declaro aberta a sessão pública do pregão nº
01/2015 - PRR2ª Região - Serviço de Buffet

Pregoeiro 12/02/2015
14:35:19

Antes da abertura do item. Cumpre salientar que, coforme esclarecimento, o preço a
ser ofertado, e considerado para a definição da melhor proposta, é o Valor Total

Geral - Obtido a partir dos itens 05 e 06 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Sistema 12/02/2015
14:42:48

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:02 de 12/02/2015, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 12/02/2015
15:05:56

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema 12/02/2015
15:07:56

Senhor fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/02/2015
15:10:12

Para UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME - Concedo prazo de 2 horas para
encaminhamento da proposta, em forma de planilha, seguindo o modelo descrito nos

itens 05 e 06 do Termo de Referência (Anexo I do Edital)

05.325.136/0001-95 12/02/2015
15:12:23

ok, enviaremos

Sistema 12/02/2015
15:56:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 12/02/2015
16:23:50

Senhor fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/02/2015
16:25:44

Para UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME - Concedo prazo de 2 horas para
encaminhamento da documentação para fins de Habilitação, na forma do item 6 do

Edital.

05.325.136/0001-95 12/02/2015
16:26:47

ok, enviaremos

Sistema 12/02/2015
16:39:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/02/2015
17:57:44

Informamos aos licitante que, em função do período do carnaval, os atos do
presente pregão serão retomados às 10:00h do dia 23/02/2015 (segunda-feira).

Pregoeiro 23/02/2015
15:52:09

Informo a todos os interessados que as atividades do presente pregão estão sendo
retomadas.

Pregoeiro 23/02/2015
15:54:24

Para UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME - Solicito encaminhamento, via anexo, das
certidões negativas de falência, considerando não estarem disponíveis no SICAF.

Concedo prazo de 02 horas, a partir da convocação do anexo.

Sistema 23/02/2015
15:54:34

Senhor fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 23/02/2015
15:57:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UB BRASIL EVENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
05.325.136/0001-95, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 23/02/2015
16:34:04

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 23/02/2015
16:34:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2015 às
16:55:00.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
23/02/2015
16:34:04

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

23/02/2015
16:34:31

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2015 às
16:55:00.
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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 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:59 horas do dia 23 de fevereiro de 2015, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VALMIR CARDOSO RANGEL
Pregoeiro Oficial

LEANDRO DO ESPIRITO SANTO SILVA
Equipe de Apoio

Voltar   
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