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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Nº 00038/2022 (SRP)
 

Às 12:00 horas do dia 29 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 262/2022 de 22/02/2022, 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 0001675-28.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00038/2022.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de serviços de coquetel e coffee break a fim de atender as
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre., tendo em vista ACOLHO o pedido de desistência pleiteado
pela empresa G R LOBATO, inscrita no CNPJ sob o nº 31.734.960/0001-09, em relação ao grupo 1 e, assim, com
apoio no art. 13, parágrafo único, do Decreto Federal nº 7.892/2013, determino a convocação do licitante
remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado. Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo BONFIM,
Presidente do Tribunal, em Exercício,.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK MATUTINO Fornecimento de Coffee break Matutino para evento de 10
pessoas com o seguinte cardápio: Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente); Leite, leite
achocolatado quente; Água mineral, água de côco; Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões:
laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.; Salada de frutas
(creme de leite e leite condensado separadamente); Granola, aveia em flocos; Iogurte - sugestões: morango,
aveia, mel, etc.; Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas; Pães - francês, de forma
(normal e integral) de queijo, brioches; Pão de milho no leite da castanha; Tapioca; Bolos de mandioca, mesclado
de chocolate, laranja, milho, etc.; Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro; Frios - presunto, peito
de peru, queijos (mussarela, prato e outros); Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba,
etc.); Banana (comprida) frita (com açúcar e canela); Restante do detalhamento no Termo de Referência do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 650,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK MATUTINO Fornecimento de Coffee break Matutino para evento de 20
pessoas com o seguinte cardápio: Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente); Leite, leite
achocolatado quente; Água mineral, água de côco; Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões:
laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.; Salada de frutas
(creme de leite e leite condensado separadamente); Granola, aveia em flocos; Iogurte - sugestões: morango,
aveia, mel, etc.; Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas; Pães - francês, de forma
(normal e integral) de queijo, brioches; Pão de milho no leite da castanha; Tapioca; Bolos de mandioca, mesclado
de chocolate, laranja, milho, etc.; Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro; Frios - presunto, peito
de peru, queijos (mussarela, prato e outros); Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba,
etc.); Banana (comprida) frita (com açúcar e canela); Restante do detalhamento no Termo de Referência do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.121,6700 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK MATUTINO Fornecimento de Coffee break Matutino para evento de 30
pessoas com o seguinte cardápio: Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente); Leite, leite
achocolatado quente; Água mineral, água de côco; Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões:
laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.; Salada de frutas
(creme de leite e leite condensado separadamente); Granola, aveia em flocos; Iogurte - sugestões: morango,
aveia, mel, etc.; Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas; Pães - francês, de forma
(normal e integral) de queijo, brioches; Pão de milho no leite da castanha; Tapioca; Bolos de mandioca, mesclado
de chocolate, laranja, milho, etc.; Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro; Frios - presunto, peito



de peru, queijos (mussarela, prato e outros); Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba,
etc.); Banana (comprida) frita (com açúcar e canela); Restante do detalhamento no Termo de Referência do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.533,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK MATUTINO Fornecimento de Coffee break Matutino para evento de 50
pessoas com o seguinte cardápio: Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente); Leite, leite
achocolatado quente; Água mineral, água de côco; Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões:
laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.; Salada de frutas
(creme de leite e leite condensado separadamente); Granola, aveia em flocos; Iogurte - sugestões: morango,
aveia, mel, etc.; Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas; Pães - francês, de forma
(normal e integral) de queijo, brioches; Pão de milho no leite da castanha; Tapioca; Bolos de mandioca, mesclado
de chocolate, laranja, milho, etc.; Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro; Frios - presunto, peito
de peru, queijos (mussarela, prato e outros); Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba,
etc.); Banana (comprida) frita (com açúcar e canela); Restante do detalhamento no Termo de Referência do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 2.555,4000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK VESPERTINO Fornecimento de Coffee break Vespertino para evento de
10 pessoas com o seguinte cardápio: Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e
diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá,
suco verde, abacaxi com hortelã etc; Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado); Sanduíches – naturais
delicados, pão de metro; Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades); Mini-quiches e
empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos); Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e
canela.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 553,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK VESPERTINO Fornecimento de Coffee break Vespertino para evento de
20 pessoas com o seguinte cardápio: Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e
diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá,
suco verde, abacaxi com hortelã etc; Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado); Sanduíches – naturais
delicados, pão de metro; Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades); Mini-quiches e
empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos); Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e
canela.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 983,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK VESPERTINO Fornecimento de Coffee break Vespertino para evento de
30 pessoas com o seguinte cardápio: Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e
diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá,
suco verde, abacaxi com hortelã etc; Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado); Sanduíches – naturais
delicados, pão de metro; Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades); Mini-quiches e
empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos); Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e
canela.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.500,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: COFFEE BREAK VESPERTINO Fornecimento de Coffee break Vespertino para evento de
50 pessoas com o seguinte cardápio: Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e
diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá,
suco verde, abacaxi com hortelã etc; Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado); Sanduíches – naturais
delicados, pão de metro; Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades); Mini-quiches e
empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos); Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e
canela.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 2.497,4000 Situação: Cancelado no julgamento



Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 227.884,6000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Buffet

 2 - Buffet

 3 - Buffet

 4 - Buffet

 5 - Buffet

 6 - Buffet

 7 - Buffet

 8 - Buffet

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 1.050,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 1.450,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de 28/07/2022 Volta de Fase para Julgamento



fase 11:24:03

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 2.050,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 3.850,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 5 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 900,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 6 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 1.450,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.360,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 7 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 1.800,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 1.950,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 8 - Grupo 1 - Buffet

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

28/07/2022
11:24:03 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:04:51

Recusa da proposta. Fornecedor: G R LOBATO, CNPJ/CPF: 31.734.960/0001-09, pelo
melhor lance de R$ 2.500,0000. Motivo: A licitante apresentou pedido de desistência do
grupo, conforme detalhado no chat e no sistema, motivando a reabertura da sessão.

Recusa de
proposta

29/07/2022
12:38:38

Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
17.489.291/0001-26, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000. Motivo: A licitante informou no
chat a impossibilidade de reduzir a oferta ao preço de referência.

Cancelado
no
julgamento

29/07/2022
12:38:55 Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 28/07/2022
11:24:03

Este pregão foi reagendado para 29/07/2022 12:00.

Sistema 28/07/2022
11:24:03

Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 29/07/2022
12:00:59

Bom dia, senhores!

Pregoeiro 29/07/2022
12:04:09

Conforme justificado no retorno de fases, registra-se o pedido de desistência do
grupo 1, apresentado pela empresa G. R. Lobato, e aceito pela autoridade

superior, de modo que a reabertura da sessão visa a convocação da licitante
subsequente para o referido grupo.

Pregoeiro 29/07/2022
12:05:44

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Sr. licitante, bom dia!

17.489.291/0001-
26

29/07/2022
12:06:43

BOM DIA!

Pregoeiro 29/07/2022
12:07:56

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Convocando para o grupo 2,
informo que os valores ofertados por sua empresa estão muito acima do preço

de referência. Pergunto: é possível reduzir o valor de sua proposta?



Pregoeiro 29/07/2022
12:08:18

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Retificando: a convocação é
para o grupo 1.

17.489.291/0001-
26

29/07/2022
12:10:00

Sr pregoeiro(a) qual os valores estimados?

Pregoeiro 29/07/2022
12:12:22

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Item 1: R$ 650,00; 2-R$
1.121,57; 3-R$ 1.533,10; 4-R$ 2.555,40; 5-R$ 553,33; 6-R$ 983,33; 7-R$

1.500,00; 8-R$ 2.497,40.
Pregoeiro 29/07/2022

12:19:39
Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Podemos reduzir um pouco mais
retirando os centavos? Item 1: R$ 650,00; 2-R$ 1.121,00; 3-R$ 1.533,00; 4-

R$ 2.555,00; 5-R$ 553,00; 6-R$ 983,00; 7-R$ 1.500,00; 8-R$ 2.497,00.
17.489.291/0001-

26
29/07/2022
12:22:02

um momento estamos verificando os valoress

17.489.291/0001-
26

29/07/2022
12:33:25

Infelizmente não podemos aceitar o valor estimado do órgão, pois esta abaixo
do nosso melhor preço. Sabemos que pra manter a qualidade, padrão e

exigências da instituição tem que ser tudo de primeira qualidade e os valores
da matéria prima ( gênero alimentícios) só aumenta a cada dia. agradecemos.

Pregoeiro 29/07/2022
12:35:28

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Não há mesmo nenhuma
possibilidade de reduzir ao preço de referência?

17.489.291/0001-
26

29/07/2022
12:36:59

não

Pregoeiro 29/07/2022
12:38:30

Para FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Certo. Considerando o fracasso
da negociação, a proposta será recusada e cancelado o grupo. Agradecemos a

participação.
Sistema 29/07/2022

12:38:55
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 29/07/2022

12:39:26
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/07/2022

às 13:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 28/07/2022
11:24:03

ACOLHO o pedido de desistência pleiteado pela empresa G R LOBATO, inscrita no
CNPJ sob o nº 31.734.960/0001-09, em relação ao grupo 1 e, assim, com apoio no
art. 13, parágrafo único, do Decreto Federal nº 7.892/2013, determino a convocação
do licitante remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Documento assinado
eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo BONFIM, Presidente do
Tribunal, em Exercício, . Reagendado para: 29/07/2022 12:00

Abertura do prazo 29/07/2022
12:38:55 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

29/07/2022
12:39:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/07/2022 às 13:10:00.

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
13:14 horas do dia 29 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GILCINEIDE RIBEIRO BATISTA 
Pregoeiro Oficial
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