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Pregão Eletrônico

926482.72017 .4422 .4468 .12425000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2017 

 
Às 10:05 horas do dia 11 de julho de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 138/2016 de 31/10/2016, 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 044/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2017. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches e
congêneres, tipo coffee break, em dois Lotes distintos, com vistas a atender as demandas dos eventos institucionais
do CAU/MG. 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: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Fornecimento de água mineral em garrafas individuais (500ml) servido em copo de
vidro tipo taça de 300 ml e/ou copo descartável, conforme demanda; Fornecimento de café em garrafas térmicas
(2Ltr) servido em conjunto de xícara e pires em louça branca e/ou descartáveis, conforme demanda; Fornecimento
de sucos (1Ltr) e refrigerantes (2Ltr) comum e diet - servido em taças de vidro 300 ml e/ou copo descartável,
jarras de vidro de 1ltr, conforme demanda; Coffee Break (tipo 01) - inclui apenas a entrega dos produtos em
vasilhame para display (louças e/ou descartáveis)conforme demanda; Coffee Break (tipo 02) - vasilhame para
display (louças e/ou descartáveis), serviço de copa e garçom. Conforme demanda do CAU/MG. Serviço de mão de
obra especializada Garçom e/ou Garçonete; Serviço de mão de obra especializada Copeiro(a).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 31.153,5000 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Coffee Break (tipo 03) - demanda diária do CAU/MG.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 7.898,8800 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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
10.540.976/0001-00 CORE

SERVICE
EVENTOS
EIRELI - EPP

Sim Sim 1 R$ 56.000,0000 R$ 56.000,0000 10/07/2017
09:35:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de água mineral em garrafas individuais (500ml)
servido em copo de vidro tipo taça de 300 ml e/ou copo descartável, conforme demanda; Fornecimento de
café em garrafas térmicas (2Ltr) servido em conjunto de xícara e pires em louça branca e/ou descartáveis,
conforme demanda; Fornecimento de sucos (1Ltr) e refrigerantes (2Ltr) comum e diet - servido em taças de
vidro 300 ml e/ou copo descartável, jarras de vidro de 1ltr, conforme demanda; Coffee Break (tipo 01) - inclui
apenas a entrega dos produtos em vasilhame para display (louças e/ou descartáveis)conforme demanda;
Coffee Break (tipo 02) - vasilhame para display (louças e/ou descartáveis), serviço de copa e garçom.
Conforme demanda do CAU/MG. Serviço de mão de obra especializada Garçom e/ou Garçonete; Serviço de
mão de obra especializada Copeiro(a).

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 56.000,0000 10.540.976/0001-00 11/07/2017 10:05:58:253
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/07/2017
10:07:17 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

11/07/2017
10:38:51 Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2017 11:08:51.

Encerrado 11/07/2017
11:23:42 Item encerrado

Recusa 11/07/2017
11:52:57

Recusa da proposta. Fornecedor: CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
10.540.976/0001-00, pelo melhor lance de R$ 56.000,0000. Motivo: A empresa CORE SERVICE
EVENTOS EIRELI - EPP, está desclassificada por apresentar proposta com valor extremamente
superior ao valor pesquisado amplamente no mercado, embasado nos Art.48 inciso II e Art. 40
inciso X, ambos da Lei 8.666 e item 8.2 do edital.

Cancelado na
aceitação

11/07/2017
11:57:03

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há fornecedores em condições de aceitabilidade de
proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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
10.540.976/0001-00 CORE

SERVICE
EVENTOS
EIRELI - EPP

Sim Sim 1 R$ 15.000,0000 R$ 15.000,0000 10/07/2017
09:35:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee Break (tipo 03) - demanda diária do CAU/MG.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000 10.540.976/0001-00 11/07/2017 10:05:58:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/07/2017
10:08:04 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

11/07/2017
10:42:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 11/07/2017 11:12:09.

Encerrado 11/07/2017
11:40:27 Item encerrado

Recusa 11/07/2017
11:54:50

Recusa da proposta. Fornecedor: CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
10.540.976/0001-00, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000. Motivo: A empresa CORE SERVICE
EVENTOS EIRELI - EPP, está desclassificada por apresentar proposta com valor extremamente
superior ao valor pesquisado amplamente no mercado, embasado nos Art.48 inciso II e Art. 40
inciso X, ambos da Lei 8.666 e item 8.2 do edital.

Cancelado na
aceitação

11/07/2017
11:57:23

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há fornecedores em condições de aceitabilidade de
proposta.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 11/07/2017
10:07:31

Bom dia!

Pregoeiro 11/07/2017
10:08:35

Vamos dar inicio a etapa de lances

Pregoeiro 11/07/2017
10:13:17

Sr. Licitante, melhore seu lance

Pregoeiro 11/07/2017
10:13:46

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos

editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem
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que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de
sanção.

Pregoeiro 11/07/2017
10:15:19

Peço que acompanhe este Pregão até o seu desfecho e que prestem atenção a
TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à

documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser
inseridas no sistema COMPRASNET.

Pregoeiro 11/07/2017
10:16:29

Srs. Licitante gentileza verificar possibilidade de redução da proposta. Valor muito
acima do valor estimado.

Pregoeiro 11/07/2017
10:25:51

Vamos Srs. melhorem seus lances

Pregoeiro 11/07/2017
10:37:30

Dentro de instantes iremos iniciar o tempo de iminência

Pregoeiro 11/07/2017
10:38:02

Valor muito acima do valor estimado. Melhorem seus lances

Sistema 11/07/2017
10:38:51

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:08 de 11/07/2017, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 11/07/2017
10:39:13

Estamos no tempo de iminência no item 1

Sistema 11/07/2017
10:42:09

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:12 de 11/07/2017, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 11/07/2017
10:42:54

Srs estamos no tempo de iminência nos itens do pregão

Pregoeiro 11/07/2017
10:43:19

Melhorem suas propostas, valores acima do estimado

Pregoeiro 11/07/2017
11:07:02

Aguardando lances

Pregoeiro 11/07/2017
11:09:47

Srs. já estamos em tempo aleatório no item 1, melhorem seus lances

Pregoeiro 11/07/2017
11:12:59

Estamos em encerramento aleatório nos dois itens

Pregoeiro 11/07/2017
11:13:08

Melhorem seus lances

Sistema 11/07/2017
11:41:22

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

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 11/07/2017

11:44:35
Para CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, valor muito acima do

estimado
Pregoeiro 11/07/2017

11:45:31
Para CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP - Verificar possibilidade de redução para

R$30.000,00 no item 1
Pregoeiro 11/07/2017

11:46:17
Para CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP - Verificar possibilidade de redução para

R$7.000,00 no item 2
10.540.976/0001-

00
11/07/2017
11:47:14

Bom dia, infelizmente nesses valores nao conseguimos atender.

Pregoeiro 11/07/2017
11:53:57

Para CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP - A empresa CORE SERVICE EVENTOS
EIRELI - EPP, está desclassificada por apresentar proposta com valor extremamente

superior ao valor pesquisado amplamente no mercado, embasado nos Art.48 inciso II
e Art. 40 inciso X, ambos da Lei 8.666 e item 8.2 do edital. Admite que o preço

estimado pela administração, em princípio, seja aquele aceitável ou o máximo que
ela e

Pregoeiro 11/07/2017
11:54:34

Para CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP - Admite que o preço estimado pela
administração, em princípio, seja aquele aceitável ou o máximo que ela esteja

disposta a pagar na contratação pretendida, fazendo com que todos os esforços de
negociação com os licitantes se desenvolvam em torno dessa importância. Afinal,

trata-se de orçamento quantificado a partir de amplos estudos e pesquisas de
mercado, o qu

Sistema 11/07/2017
11:57:03

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

Pregoeiro 11/07/2017
11:59:37

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/07/2017 às
13:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 11/07/2017
11:57:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

11/07/2017
11:59:37

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/07/2017 às
13:30:00.
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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 13:41 horas do dia 11 de julho de 2017, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES 
Pregoeiro Oficial

JOSILAINE APARECIDA CAVALIER MARTINS
Equipe de Apoio

JERUSA CELI SILVA DE ARAUJO
Equipe de Apoio

DANIEL MARCIO DA CRUZ
Equipe de Apoio

Voltar   
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