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Consulta Ata de Licitação

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 3/2023 (SRP)

Às 08:31 horas do dia 08 de fevereiro de 2023, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2022 de 06/04/2022 para, 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 009 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 3/2023. Objeto: Escolha da proposta
mais vantajosa para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de refeições
prontas e lanches, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 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: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces
Descrição Complementar: REFEIÇÕES PORCIONADAS TIPO MARMITEX • EMBALAGEM: A embalagem deve ser de
alumínio, descartável, com fechamento a máquina nº 8, ou marmitex de isopor com tampa rasa 750 ml, acompanhado
de garfo e faca descartável, guardanapos e refrigerante em lata 350ml ou suco de polpa de frutas (diversos sabores)
copo com 500ml; • PORCIONAMENTO: O marmitex deve ter peso final de aproximadamente 700 gramas, sendo: 220
gramas de arroz, 140 gramas de feijão, 140 gramas de carne e 200 gramas de guarnição exemplo: purê de batata,
virado de abobrinha, creme de milho, massa etc; • CARDÁPIO: As preparações devem apresentar variações, ou seja,
deve haver controle de frequência a ser seguido; TIPOS DE CARNES: 1. Bovina: acém, alcatra, bisteca, contra filé,
costela, coxão mole, cupim, lagarto, músculo, paleta, patinho e picanha. 2. Suína: bisteca, lombo e pernil. 3. Frango:
filé de peito, sobrecoxa e coxa. 4. Peixe: filé ou cubos de pescado que não contenham espinhos e ossos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 25,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 0,10
Situação: Cancelado
Item: 2
Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces
Descrição Complementar: Lanche composto por 01 (um) sanduíche com pão de hambúrguer, carne bovina de
hamburguer, queijo mussarela, presunto, ovo frito, alface e tomate. Acompanha sache de molho maionese e catchup, e
01 (um) refrigerante em lata 350ml ou suco de polpa de frutas (diversos sabores) copo com 500ml. O lanche deverá
estar primeiramente envolvido em saquinho plástico e ainda conter a embalagem secundaria de papel.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 72 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 17,2500 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 0,05
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio
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