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Pregão Eletrônico

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da Bahia/Campus Barreir
as

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2020

Às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2555 de 20/07/2020, 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
22328600186120211, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para a distribuição no âmbito
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei n.º 11.947/2009 e
Resolução/CD/FNDE n.º 06/2020.. 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: CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição Complementar: Kit de gêneros alimentícios composto por: 01 kg de feijão carioca tipo I; 02 kg de arroz
branco polido tipo I; 01 kg de açúcar cristal; 01 kg de farinha de mandioca branca, tipo I; 02 und de farinha de milho
pré cozida e flocada, tipo I (flocão de milho - 500g cada); 01 und de macarrão tipo espaguete, com ovos, de primeira
qualidade; 01 und de café (250g) tipo arábica, com selo ABIC e de primeira qualidade; 02 und de leite em pó (200g
cada) integral, enriquecido com vitaminas A, D, E e ferro; 01 unidade de achcolatado, de primeira qualidade (400g);
01 und de óleo de soja; 02 unidades de biscoito cream cracker, de primeira qualidade (400g cada). O kit supracitado
deve ser apresentado completo, em embalagem individual em PVC transparente, selada.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 700 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 39.641,0000 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Histórico
Item: 1 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 12.477.288/0001-79 SOE

ORGANIZACAO
DE EVENTOS
LTDA

Sim Sim 700 R$ 200,0000 R$ 140.000,0000 31/08/2020
08:12:30

Marca: Comercial Cesta Bási 
Fabricante: Comercial Cesta Básica 
Modelo / Versão: conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de gêneros alimentícios composto por: 01 kg de feijão carioca
tipo I; 02 kg de arroz branco polido tipo I; 01 kg de açúcar cristal; 01 kg de farinha de mandioca branca, tipo
I; 02 und de farinha de milho pré cozida e flocada, tipo I (flocão de milho - 500g cada); 01 und de macarrão
tipo espaguete, com ovos, de primeira qualidade; 01 und de café (250g) tipo arábica, com selo ABIC e de
primeira qualidade; 02 und de leite em pó (200g cada) integral, enriquecido com vitaminas A, D, E e ferro; 01
unidade de achcolatado, de primeira qualidade (400g); 01 und de óleo de soja; 02 unidades de biscoito cream
cracker, de primeira qualidade (400g cada). O kit supracitado deve ser apresentado completo, em embalagem
individual em PVC transparente, selada.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 31/08/2020
09:51:20 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Proposta 31/08/2020 Desclassificação da proposta de R$ 140.000,0000. Estranhamente o sistema não permitiu abrir a
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desclassif.
pelo
pregoeiro

09:51:20 fase de lances para permitir que o licitante que ofertou proposta pudesse ofertar lances com valor
inferior. Tendo em vistas o valor da única proposta, a proposta foi cancelada e o processo
encerrado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 31/08/2020
09:02:52

Bom dia.

Pregoeiro 31/08/2020
09:33:15

Senhor licitante, por conter apenas uma proposta, com valor bem acima do preço de
referencia, o sistema NÃO está permitindo abrir a faze de lances. Me parece um
travamento. Pelo critério de aceitação e por este fato, aparentemente terei que

cancelar o item e consequentemente o pregão por inexistência de outras propostas que
permitam abrir a fase de lances.

Sistema 31/08/2020
09:51:20

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.

Pregoeiro 31/08/2020
09:53:39

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/08/2020 às
10:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 31/08/2020
09:51:20 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

31/08/2020
09:53:39

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/08/2020 às
10:30:00.

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 11:27 horas do dia 31 de agosto
de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GIVALDO DA SILVA VISITACAO 
Pregoeiro Oficial

RAFAEL MONTE GOMES
Equipe de Apoio

OSMAR DE JESUS SOUZA
Equipe de Apoio

Voltar   
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