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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 081/CPB/2021
Processo nº : 0745/2021
Objeto : CONCESSÃO DE USO DO ESPAÇO DO RESTAURANTE VISANDO O COMÉRCIO DE REFEIÇÕES NO CPB

Às 10:33:28 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivo(s) membro(s) da
equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão e Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva , para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em
epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 892000801002021OC00083. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada com recurso

ITEM 1

Propostas

Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Descrição : SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES, NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / UNIDADE

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 4

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

TRYX ACÕES INTELIGENTES
LTDA 1 108,7200 04/01/2022 00:00 Classificada classifico o item

RESTAURANTE E PIZZARIA
CANTINHO DO REI LTDA 2 108,7200 05/01/2022 00:00 Classificada classifico o item

ELD EVENTOS EIRELI - ME 3 141,0000 04/01/2022 00:00 Classificada classifico o item

WF SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA 4 7.500.000,0000 02/01/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINHO DO REI LTDA 108,0000 06/01/2022 10:50:50 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINHO DO REI LTDA 106,0000 06/01/2022 11:26:03 Válido e confirmado

ELD EVENTOS EIRELI - ME 125,0000 17/01/2022 15:22:21 Válido e confirmado
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Chat

Habilitação

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

RESTAURANTE E PIZZARIA
CANTINHO DO REI LTDA Negociação 106,0000 06/01/2022

11:29 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço
referencial, obtido na fase interna da licitação.

TRYX ACÕES INTELIGENTES LTDA Análise de
propostas 108,7200 11/01/2022

14:36 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

ELD EVENTOS EIRELI - ME Negociação 125,0000 17/01/2022
15:47 Não aceitável Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço

referencial, obtido na fase interna da licitação.

WF SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA

Análise de
propostas 7.500.000,0000 17/01/2022

16:00 Não aceitável Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço
referencial.

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

RESTAURANTE E
PIZZARIA CANTINHO DO
REI LTDA

11/01/2022
14:20 Inabilitado A empresa demonstrou sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos exigidos em edital. Não atingiu, porém, o

índice mínimo de aceitação na etapa de análise sensorial, estando, dessa forma, inabilitada.

TRYX ACÕES
INTELIGENTES LTDA

17/01/2022
14:57 Inabilitado

A documentação da empresa encontra-se devidamente em ordem, cumprindo com todas as exigências fiscais,
trabalhistas e profissionais. Na análise sensorial, no entanto, a nota obtida foi inferior a 90%, parâmetro mínimo
necessário para habilitação..

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo
de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.

Licitante Juizo da Admissibilidade Data Hora

TRYX ACÕES INTELIGENTES LTDA Aceitar 17/01/2022 16:03

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0662 Outros 05.869.639/0001-21 WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

FOR0413 EPP 20.079.368/0001-02 TRYX ACÕES INTELIGENTES LTDA

FOR0877 EPP 30.423.442/0001-01 RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINHO DO REI LTDA

FOR0812 Outros 34.292.439/0001-57 ELD EVENTOS EIRELI - ME

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 06/01/2022

10:33:29

Pregoeiro TODOS
Licitantes, bom dia. Iniciaremos agora a sessão pública do Pregão Eletrônico 081/CPB/2021, nos termos e condições dispostos no edital.
Dentro de instantes daremos início à fase de análise das propostas. Antes, porém, peço especial atenção na leitura dos seguintes
informes:

06/01/2022
10:34:47

Pregoeiro TODOS

Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização
criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).

06/01/2022
10:35:52

Pregoeiro TODOS
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos
pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM
EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER
ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.

06/01/2022
10:37:01

Pregoeiro TODOS

A LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO
(dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002
e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

06/01/2022
10:37:29

Pregoeiro TODOS Lembramos a todos e todas que, de acordo com o disposto no subitem 2.6 - item II do edital, o encaminhamento da proposta vinculará a
licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

06/01/2022
10:37:58

Pregoeiro TODOS Salientamos, como informação adicional, que todos e todas devem atender as especificações técnicas dos serviços previstos em edital, e
que eventuais desconformidades quando da execução serão passíveis das aplicações previstas em lei e no instrumento convocatório.

06/01/2022
10:38:56

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 06/01/2022
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10:39:47

Pregoeiro TODOS

A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no
Sistema CAUFESP. Torna-se, portanto, imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema
CAUFES. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da
Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.

06/01/2022
10:40:37

Pregoeiro TODOS
Solicitamos, ainda, que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No
momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar a documentação de forma imediata. Peço que respeitem essa
orientação para o bom andamento desta licitação.

06/01/2022
10:41:12

Pregoeiro TODOS Procederemos agora à análise das propostas. 06/01/2022
10:41:37

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1 06/01/2022

10:43:27

Pregoeiro TODOS A análise das propostas apresentadas foi concluída. Antes de iniciarmos a etapa de lances, temos a considerar que: 06/01/2022
10:44:56

Pregoeiro TODOS

Mantenham-se atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, que indicará o tempo restante para o término da fase de
lances. A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que, se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três)
minutos, será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três
minutos.
Preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat. Atentem-se à redução mínima entre os lances, que é
da ordem de R$ 0,50 (cinquenta centavos).
Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no termo de
referência.

06/01/2022
10:47:53

Pregoeiro TODOS

É possível corrigir um lance enviado por engano? 
Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá
ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-
lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico. 

06/01/2022
10:48:14

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances. Boa sorte a todos e todas. 06/01/2022
10:49:07

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 06/01/2022

10:49:17

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 06/01/2022
10:49:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 06/01/2022 - 11:04:29 06/01/2022

11:05:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 06/01/2022

11:05:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 06/01/2022

11:05:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES NAS DEPENDENCIAS
Menor lance: R$ 108,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

06/01/2022
11:06:00

Pregoeiro FOR0877 Licitante, você foi o vencedor da etapa de lances. Iremos agora iniciar a etapa de negociação, ok? 06/01/2022
11:07:32

FOR0877 Pregoeiro Bom dia, 06/01/2022
11:08:18

FOR0877 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, e
sse é nosso valor máximo

06/01/2022
11:09:57

Pregoeiro FOR0877 Entendo, mas gostaria de fazer algumas considerações. 06/01/2022
11:11:02

Pregoeiro FOR0877 Como o senhor deve ter percebido, o objeto desta licitação é complexo e envolve certas peculiaridades. A mais determinante, talvez, seja
a necessidade de uma grande variação de proteínas, dado que as alimentações destinam-se a atletas de alto desempenho.

06/01/2022
11:12:41

Pregoeiro FOR0877
Por outro lado, o CPB, ciente desse fato, optou por uma forma de concessão em que não há, em primeiro lugar, a exigência de
contrapartidas. Em segundo lugar, com o subsídio dos custos com água, luz e gás. Por último, com o fornecimento de todo o maquinário
necessário para a execução do serviço, com uma cozinha industrial de altíssimo nível.

06/01/2022
11:14:18

Pregoeiro FOR0877
Perceba, dessa forma, que há um equilíbrio: se a qualidade da execução do serviço é um imperativo, o CPB está se comprometendo a
fornecer as condições necessárias para manter um preço que seja coerente tanto com os valores usualmente praticados como com as
necessidades deste Comitê.

06/01/2022
11:18:19

Pregoeiro FOR0877 Faço, então, uma proposta, que peço que considere junto ao seu setor financeiro: uma redução do valor da cesta para R$ 106,00. 06/01/2022
11:19:32

Pregoeiro FOR0877 Em termos unitários, isso significaria que os preços praticados seriam:
Café da manhã: R$ 22,58

06/01/2022
11:20:51
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Almoço: R$ 41,71
Jantar: R$ 41,71

FOR0877 Pregoeiro Ok, iremos considerar o valor de R$ 106,00 06/01/2022
11:21:17

Pregoeiro TODOS Peço, por gentileza, que insira o valor no sistema. 06/01/2022
11:24:57

Pregoeiro FOR0877 Obrigado. Por obrigação de ofício, pergunto: é a sua melhor proposta? 06/01/2022
11:26:59

FOR0877 Pregoeiro Sim 06/01/2022
11:27:20

Pregoeiro FOR0877 Pois bem. 06/01/2022
11:28:10

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 06/01/2022

11:28:14

Pregoeiro FOR0877 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 106,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido na fase
interna da licitação.

06/01/2022
11:29:56

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

06/01/2022
11:30:12

Pregoeiro FOR0877 Peço, por favor, que inicie o envio da documentação de habilitação de sua empresa, constante no item IV do edital. 06/01/2022
11:30:47

FOR0877 Pregoeiro Ok, estaremos enviando agora 06/01/2022
11:33:32

Pregoeiro TODOS Aos demais licitantes, informamos que: é possível consultar as informações da empresa clicando em "Ficha cadastral licitante". Ainda,
informamos que os documentos serão disponibilizados para visualização no decorrer desta etapa.

06/01/2022
11:33:36

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_3.pdf". 06/01/2022
11:33:57

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_4.pdf". 06/01/2022
11:34:04

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_5.pdf". 06/01/2022
11:34:11

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_6.pdf". 06/01/2022
11:34:20

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_7.pdf". 06/01/2022
11:34:27

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_8.pdf". 06/01/2022
11:34:35

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_9.pdf". 06/01/2022
11:34:42

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_10.pdf". 06/01/2022
11:34:49

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_11.pdf". 06/01/2022
11:34:56

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_12.pdf". 06/01/2022
11:35:04

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_13.pdf". 06/01/2022
11:35:15

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_14.pdf". 06/01/2022
11:35:24

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_15.pdf". 06/01/2022
11:35:30

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_16.pdf". 06/01/2022
11:35:38

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCB0EHlCObi2aUmqJw2cukhA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCZDAtfv4TvSzxfDrIFUl%2bGA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCiDDmldS6%2fH%2bK1xSsqaJb8Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCP4S200k%2fhntn1iPZr6Lmww%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCbompmgddlyNUOKB3JedGCw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCA8kpkFFEMU4i7dPubtYRNQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCRHdZCI%2fgYVrnqwuId5x%2fJA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCZLptgXRs7lBtDg6SOaj%2bsg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC863bVLHPcCbnEioUhEnvsA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCtnmDcMO%2b0PYg%2fwzPHxADdA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCU7vwu%2fAhZUy4XKonOn6w%2bg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCQYYRdmPL%2bBOwDpkS%2fcz7mQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCckJtnksOIgkZY9QLwVwlzg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC9m8vMVeAdyc2WPEktOAAbQ%3d%3d
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FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_17.pdf". 06/01/2022
11:35:47

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_18.pdf". 06/01/2022
11:35:56

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_19.pdf". 06/01/2022
11:36:02

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_20.pdf". 06/01/2022
11:36:46

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_21.pdf". 06/01/2022
11:36:58

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_22.pdf". 06/01/2022
11:37:15

Pregoeiro FOR0877 Por gentileza, peço que sinalize o término do envio 06/01/2022
11:38:34

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_23.pdf". 06/01/2022
11:39:15

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_24.pdf". 06/01/2022
11:39:27

FOR0877 Pregoeiro Documentação enviada, estamos a disposição! 06/01/2022
11:39:54

Pregoeiro FOR0877 Obrigado. Um momento, por favor. 06/01/2022
11:40:26

Pregoeiro TODOS Caros, os documentos estão disponíveis para visualização. 06/01/2022
11:53:36

Pregoeiro FOR0877 Sr. licitante, não recebi a documentação referente ao seu balanço patrimonial. 06/01/2022
12:01:42

FOR0877 Pregoeiro Desculpe um momento 06/01/2022
12:02:15

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_25.pdf". 06/01/2022
12:03:05

Pregoeiro FOR0877 Aqui temos os cálculos dos índices, corretos? Mas e o balanço, com termo de abertura e fechamento, devidamente registrados em junta
comercial?

06/01/2022
12:07:12

Pregoeiro FOR0877 Ou, no caso, espelho do envio por SPED contábil? 06/01/2022
12:07:29

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_26.pdf". 06/01/2022
12:09:53

FOR0877 Pregoeiro Nossa empresa não entrega Sped, devido estar enquadrada n
o regime tributário Simples Nacional

06/01/2022
12:11:29

Pregoeiro FOR0877 Entendo. Mesmo assim, há a necessidade de registro do balanço na junta comercial. Por isso a necessidade do envio do termo de
abertura e fechamento.

06/01/2022
12:12:33

FOR0877 Pregoeiro Um instante... 06/01/2022
12:16:37

FOR0877 Pregoeiro Estou verificando com nosso contador 06/01/2022
12:16:59

Pregoeiro FOR0877 Ok. 06/01/2022
12:17:17

FOR0877 Pregoeiro Sr.º Pregoeiro, o escritório de contabilidade estão no horário do almoço. 06/01/2022
12:21:01

FOR0877 Pregoeiro Poderia conceder um prazo para que possa sanar essa pendencia. 06/01/2022
12:21:34

FOR0877 Pregoeiro ? 06/01/2022
12:21:45

Pregoeiro FOR0877 Sr. licitante, faremos um intervalo para almoço, então, e retornaremos às 15h00. 06/01/2022
12:39:42

Pregoeiro FOR0877 Estamos realizando nesse meio tempo diligência nos atestados de capacidade técnica apresentados. 06/01/2022
12:40:03

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCviYO5BrN6HCot%2fIj2OpaSA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCJnA3Q01w46BHd4RvN%2f%2fHdA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCx%2fEfw4syklKsNXxa6IKm9g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCVX2%2fIGm9YHd9qYf7QaajHA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCKPQWBMW4DjJqg7j%2bzc2%2fsQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC2cGYhZXq0LszakecnziUuw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCNBw6Sl%2bAArpvfPzAuD%2btIQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCy%2fnUhHjQ7gLDAdY3YyU7jg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCMOBZNQrB1Di3jo8oqTV7ww%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opChLbPhSNmmzMXzo2OvZl1ww%3d%3d


20/01/2022 15:35

6/14

FOR0877 Pregoeiro Obrigado 06/01/2022
12:40:09

Pregoeiro FOR0877 Retornamos às 15h00, portanto. 06/01/2022
12:41:47

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 06/01/2022 12:45:16. 06/01/2022
12:45:16

Pregoeiro TODOS Motivo: Suspendo a sessão pública para almoço e diligência da documentação apresentada. Retorno previsto para 15h00. 06/01/2022
12:45:16

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 06/01/2022 15:00:00 06/01/2022
12:45:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 06/01/2022

15:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 06/01/2022
15:06:14

Pregoeiro TODOS Caros e caras, boa tarde. Estamos retornando com a sessão pública. 06/01/2022
15:06:34

FOR0877 Pregoeiro Boa tarde 06/01/2022
15:07:04

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_27.pdf". 06/01/2022
15:07:22

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_28.pdf". 06/01/2022
15:07:42

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_29.pdf". 06/01/2022
15:07:49

Pregoeiro FOR0877 Só um minuto, sr. Irei submeter a documentação à área contábil. 06/01/2022
15:11:33

FOR0877 Pregoeiro Ok 06/01/2022
15:11:46

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_30.pdf". 06/01/2022
15:11:49

FOR0877 Pregoeiro Grato 06/01/2022
15:11:52

Pregoeiro FOR0877 De antemão, por gentileza, peço que me envie o comprovante de opção pelo Simples Nacional, não consegui diligenciar esse documento. 06/01/2022
15:12:14

FOR0877 Pregoeiro Irei providenciar 06/01/2022
15:14:10

Pregoeiro TODOS Por favor. Essa informação encontra-se disponível no seu registro do CAUFESP, e já encontra-se preenchida. Peço apenas para fins de
instrução processual.

06/01/2022
15:17:42

FOR0877 Pregoeiro Entendido 06/01/2022
15:18:21

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_31.pdf". 06/01/2022
15:19:28

FOR0877 Pregoeiro Enviado 06/01/2022
15:20:00

Pregoeiro TODOS Obrigado. Peço que aguarde um momento. 06/01/2022
15:25:17

FOR0877 Pregoeiro Obrigado 06/01/2022
15:25:30

Pregoeiro FOR0877 Licitante, toda a documentação enviada foi diligenciada e encontra-se devidamente em ordem. 06/01/2022
15:57:00

Pregoeiro FOR0877 Não obstante, poderia, por favor, enviar o instrumento contratual firmado entre a sua empresa e a Santa Casa de Misericórdia de
Chavantes de onde derivam os serviços prestados e apresentados no atestado de capacidade técnica?

06/01/2022
15:57:57

FOR0877 Pregoeiro Irei providenciar 06/01/2022
16:03:28

FOR0877 Pregoeiro O mesmo deverá ser enviado em qual 
momento?

06/01/2022
16:05:47

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC0aRNm8MlPqKfS7TGUumZxg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCSCwgFPJPyqCwqaJIkh8ijg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opChD0Sb5pzzPilsYaIwglzbw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCSScIiICM2mcEffvphZX6qA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCWFxVmy8qS%2bLCLLI0BScPKw%3d%3d


20/01/2022 15:35

7/14

Pregoeiro TODOS Ainda temos algum tempo, então o ideal seria ainda hoje. Por se tratar de documento complementar, no entanto, posso suspender a
sessão até as 14h de amanhã, dia 7, sexta-feira.

06/01/2022
16:07:35

Pregoeiro TODOS Acha que é possível enviar ainda hoje? 06/01/2022
16:07:53

FOR0877 Pregoeiro Melhor amanhã, por conta que preciso protocolar pedido junto ao nosso juridico. 06/01/2022
16:08:54

FOR0877 Pregoeiro Obrigado 06/01/2022
16:08:57

Pregoeiro TODOS Ok. 06/01/2022
16:09:30

Pregoeiro FOR0877 O senhor/a senhora tem alguma dúvida em relação à etapa de análise sensorial? 06/01/2022
16:09:52

FOR0877 Pregoeiro Não temos, estamos ciente conforme Termo de Referência 06/01/2022
16:10:58

Pregoeiro FOR0877

Perfeito. Mantemos o cronograma estipulado em edital, conforme item 5.14.1: 
"Dia 10/01 – Análise sensorial com a primeira colocada
- Às 11h00, a empresa deverá iniciar o preparo dos pratos que serão submetidos à análise
- O prazo limite para preparação dos pratos será de 2 (duas) horas"

06/01/2022
16:12:42

FOR0877 Pregoeiro Ciente 06/01/2022
16:13:23

Pregoeiro TODOS Fica suspensa a sessão, portanto, até 14h00 de amanhã, 7/1. 06/01/2022
16:14:33

FOR0877 Pregoeiro Obrigado 06/01/2022
16:14:55

Pregoeiro TODOS Aos demais licitantes, informamos que todas as diligências realizadas serão juntadas ao PA do qual deriva este Pregão, incluindo aquela
referente ao atestado de capacidade técnica apresentado.

06/01/2022
16:18:11

Pregoeiro TODOS Os documentos enviados já estão disponíveis para visualização. 06/01/2022
16:19:14

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 06/01/2022 16:22:21. 06/01/2022
16:22:21

Pregoeiro TODOS Motivo: Sessão suspensa até 14h00 do dia 7/01, com a finalidade de complementação da documentação enviada em sessão pública pela
licitante classificada em primeiro lugar na etapa de lances.

06/01/2022
16:22:21

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 07/01/2022 14:00:00 06/01/2022
16:22:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 07/01/2022

14:00:01

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 07/01/2022
14:01:15

FOR0877 Pregoeiro Boa tarde!! 07/01/2022
14:01:42

Pregoeiro TODOS Caros e caras, boa tarde. 07/01/2022
14:01:44

FOR0413 Pregoeiro Boa tarde a todos. 07/01/2022
14:02:48

Pregoeiro FOR0877 Licitante, conforme acertado ontem, a proposta para hoje era que você nos enviasse o instrumento contratual do qual derivou o atestado
de capacidade técnica que nos enviou ontem, especificamente o da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

07/01/2022
14:03:50

FOR0877 Pregoeiro Sim, vou anexar. 07/01/2022
14:04:26

FOR0877 Pregoeiro O Fornecedor "RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINH" enviou o arquivo "FOR0877_32.pdf". 07/01/2022
14:04:35

Pregoeiro FOR0877 Perfeito. Agradeço. 07/01/2022
14:06:57

FOR0877 Pregoeiro Disponha. 07/01/2022
14:07:19

Pregoeiro FOR0877 Torno a perguntar: alguma dúvida em relação ao procedimento de análise sensorial? 07/01/2022
14:07:26

FOR0877 Pregoeiro Estamos cientes! 07/01/2022

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC6ozaUlN7f%2byTout4kRc4Wg%3d%3d
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14:08:19

Pregoeiro TODOS Ok. Era o que tínhamos para hoje, portanto. 07/01/2022
14:10:13

Pregoeiro TODOS O documento enviado já está disponível para visualização 07/01/2022
14:10:29

FOR0877 Pregoeiro Ok 07/01/2022
14:10:37

Pregoeiro TODOS Fica suspensa a sessão até o dia 11/01, quando retornaremos para divulgar o resultado da análise sensorial. 07/01/2022
14:12:52

Pregoeiro TODOS Boa tarde a todos e todas. 07/01/2022
14:13:04

FOR0877 Pregoeiro Combinado! 07/01/2022
14:13:08

Pregoeiro TODOS Retornaremos às 14h. 07/01/2022
14:14:14

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 07/01/2022 14:15:59. 07/01/2022
14:15:59

Pregoeiro TODOS Motivo: Suspendo a sessão pública para a etapa de análise sensorial. O retorno da sessão se dará no dia 11/01, 14h, conforme disposto
no subitem 5.14.1 do instrumento convocatório.

07/01/2022
14:15:59

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 11/01/2022 14:00:00 07/01/2022
14:15:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 11/01/2022

14:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 11/01/2022
14:05:55

Pregoeiro TODOS Caros e caras, boa tarde. 11/01/2022
14:06:13

Pregoeiro TODOS Iremos retomar agora a sessão pública. 11/01/2022
14:06:23

FOR0877 Pregoeiro Boa tarde! 11/01/2022
14:06:44

Pregoeiro TODOS Ontem a empresa RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINHO DO REI LTDA veio até este Comitê para realizar a etapa de análise sensorial,
nos termos descritos no edital.

11/01/2022
14:09:43

Pregoeiro TODOS A área técnica responsável pela análise informou-nos que a média obtida nas avaliações foi de 60,54%. 11/01/2022
14:13:16

Pregoeiro TODOS O relatório pode ser acessado em https://cpb01-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pregao_cpb_org_br/EYxXxJH8gkdNnUHYqnn8vSUB3a1V7ENhxW7f-jVwjp_iVg?e=4mdGqc

11/01/2022
14:17:14

FOR0877 Pregoeiro Ok 11/01/2022
14:17:40

Pregoeiro FOR0877 Agradeço, licitante, pelo profissionalismo tanto na negociação quanto na participação na etapa de análise. 11/01/2022
14:18:37

FOR0877 Pregoeiro Agradecemos a oportunidade. Já baixei o relatório para que possamos proceder as adequações necessárias. 11/01/2022
14:19:58

Pregoeiro TODOS

O Licitante RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINHO DO REI LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante
seguinte, se houver.
Justificativa: A empresa demonstrou sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos exigidos em edital. Não atingiu, porém, o índice
mínimo de aceitação na etapa de análise sensorial, estando, dessa forma, inabilitada.

11/01/2022
14:20:40

Pregoeiro FOR0413 Licitante, você agora é a detentora da melhor proposta. 11/01/2022
14:21:21

Pregoeiro FOR0413 Acho razoável solicitar, com base nos argumentos expostos anteriormente em sessão pública, uma redução nos mesmos termos do
solicitado anteriormente, com a cesta completa por R$ 106,00.

11/01/2022
14:23:17

FOR0413 Pregoeiro Boa tarde a todos 11/01/2022
14:24:19

Pregoeiro FOR0413 E então? 11/01/2022
14:28:41

FOR0413 Pregoeiro Estamos formulando nossa argumentação. 11/01/2022
14:29:07
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FOR0413 Pregoeiro Mediante senário econômico que encontramos, e qual é complexo a operação que identificamos na visita técnica, na qual a sazonalidade
que foi marcante apresentada pela pessoa que nos guiou e frisou na importância do atendimento e alta qualidade das refeições, não
temos como chegar no valor apresentado pela empresa anterior.

11/01/2022
14:30:35

FOR0413 Pregoeiro Corrigindo "cenário". 11/01/2022
14:31:24

Pregoeiro FOR0413 Entendo, licitante. E acho razoável o seu argumento. 11/01/2022
14:32:10

Pregoeiro FOR0413
Permita-me, no entanto, adicionar uma informação: o modelo escolhido pelo CPB, este de concessão do espaço, não fixa o tamanho da
equipe, ficando a cargo da licitante, a depender da sazonalidade própria do ramo, optar, por exemplo, por contratar mais ou menos
atendentes.

11/01/2022
14:33:40

Pregoeiro FOR0413 Tendo isso em vista, torno a perguntar, a redução não se torna possível? 11/01/2022
14:34:27

FOR0413 Pregoeiro Infelizmente não é possível. 11/01/2022
14:35:17

Pregoeiro FOR0413 Entendo. Agradeço, de qualquer modo. 11/01/2022
14:35:47

Pregoeiro FOR0413 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 108,7200 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial 11/01/2022
14:36:11

Pregoeiro TODOS Peço que envie a sua documentação de habilitação, conforme solicitado no instrumento convocatório. 11/01/2022
14:36:53

Pregoeiro TODOS Peço a gentileza de sinalizar o término do envio. 11/01/2022
14:37:08

FOR0413 Pregoeiro Ok, faremos isso. 11/01/2022
14:37:48

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_33.pdf". 11/01/2022
14:41:39

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_34.pdf". 11/01/2022
14:41:46

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_35.pdf". 11/01/2022
14:41:55

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_36.pdf". 11/01/2022
14:42:10

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_37.pdf". 11/01/2022
14:43:32

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_38.pdf". 11/01/2022
14:43:59

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_39.pdf". 11/01/2022
14:46:46

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_40.pdf". 11/01/2022
14:51:44

FOR0413 Pregoeiro Finalizado. Fico no aguardo. 11/01/2022
14:51:59

Pregoeiro TODOS Obrigado. 11/01/2022
14:56:57

Pregoeiro FOR0413 Licitante, não encontrei a procuração que outorga poderes à senhora Michaella. 11/01/2022
15:06:14

FOR0413 Pregoeiro Ok, vamos enviar 11/01/2022
15:07:46

FOR0413 Pregoeiro O Fornecedor "TRYX ACÕES INTELIGENTES EIRELI" enviou o arquivo "FOR0413_41.pdf". 11/01/2022
15:10:25

Pregoeiro TODOS Obrigado. 11/01/2022
15:13:46

Pregoeiro FOR0413 Diligenciei a sua certidão negativa de débitos estaduais emitida pela PGE-SP, e se encontra em ordem. 11/01/2022
15:17:22

Pregoeiro FOR0413 Enquanto a minha área contábil avalia o seu balanço patrimonial, adianto: há alguma dúvida em relação à etapa de análise sensorial? 11/01/2022
15:19:28

FOR0413 Pregoeiro Obrigado pelo retorno. Confirmo que não há dúvidas. 11/01/2022
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCu7WjfuMrC1MiPh0Voi7ncg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCIlVqw%2bVDL0ugqUyD%2foWsYQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCIBkyxpTc9AMpYwtUscd05w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCx1wfjghpeOcjPXVNicDFQg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opC5QiJ9sMBM4XLf1svK%2bgQGw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMiKkAWpa5vwO10y4pdQj3Mr6Bh7R4dAuxVLTzlnM8opCh8F%2bVI17ABH1ocCZ%2b5O%2bMQ%3d%3d
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15:20:03

Pregoeiro TODOS Ok. Peço que aguarde mais um momento, por favor. 11/01/2022
15:38:06

FOR0413 Pregoeiro Ok, sem problemas. 11/01/2022
15:41:30

Pregoeiro TODOS Os documentos estão disponíveis para visualização. 11/01/2022
16:36:55

FOR0413 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, haja vista o tempo para conclusão do processo de habilitação e confirmação da etapa de análise sensorial, peço a gentileza
de agendar esta etapa para dia 13 no mesmo horário para que possamos nos planejar adequadamente para realização desta.

11/01/2022
17:05:50

Pregoeiro TODOS A etapa de análise sensorial já está confirmada, licitante. Estava diligenciando os atestados de capacidade técnica. 11/01/2022
17:22:00

Pregoeiro TODOS A sua documentação está em ordem. Mantemos o cronograma para amanhã, 11h, conforme previsto no subitem 5.14.1 do edital. 11/01/2022
17:22:37

Pregoeiro TODOS Retornaremos a sessão pública na quinta-feira, dia 13, às 14h, com o resultado da etapa de análise sensorial. 11/01/2022
17:23:36

FOR0413 Pregoeiro Peço cordialmente a compreensão para reagendarmos para o dia 13 no mesmo horário, haja vista que a conclusão desta etapa ocorreu
agora às 17h23.

11/01/2022
17:23:54

Pregoeiro FOR0413 Há alguma dúvida ou esclarecimento em relação à etapa? 11/01/2022
17:23:55

FOR0413 Pregoeiro Conto com vossa compreensão, haja vista o horário de conclusão desta etapa. 11/01/2022
17:25:42

Pregoeiro FOR0413 Um momento, por favor. 11/01/2022
17:27:29

FOR0413 Pregoeiro ok 11/01/2022
17:32:13

Pregoeiro FOR0413 Estou confirmando com a área técnica a disponibilidade da equipe de nutricionistas. 11/01/2022
17:39:17

FOR0413 Pregoeiro Ótimo, muito obrigado. 11/01/2022
17:39:47

Pregoeiro FOR0413 Considerando a sua solicitação, licitante, fica agendada a análise sensorial para o dia 13, 11h, nos termos e condições colocados no
edital.

11/01/2022
17:44:08

Pregoeiro FOR0413 Retornamos com a sessão no dia 14, às 14h, com o resultado. 11/01/2022
17:44:34

Pregoeiro FOR0413 Uma boa tarde a todos e todas. 11/01/2022
17:44:46

FOR0413 Pregoeiro Ok, muito obrigado pela compreensão. Até breve. 11/01/2022
17:45:37

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 11/01/2022 17:46:01. 11/01/2022
17:46:01

Pregoeiro TODOS Motivo: Sessão suspensa para realização da etapa de análise sensorial com a segunda colocada. Retorno previsto para o dia 14, às 14h. 11/01/2022
17:46:01

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 14/01/2022 14:00:00 11/01/2022
17:46:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 14/01/2022

14:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 14/01/2022
14:01:19

Pregoeiro TODOS Caros e caras, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública. 14/01/2022
14:01:54

FOR0413 Pregoeiro Boa tarde. 14/01/2022
14:02:28

Pregoeiro TODOS Tenho dois informes a fazer: 14/01/2022
14:02:46

FOR0877 Pregoeiro Boa tarde 14/01/2022
14:03:06

Pregoeiro TODOS 1 - A fim de que fique registrado em ata, declaro que realizei diligência nos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa 14/01/2022
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ora detentora da melhor proposta. Foram contatadas as funcionárias Nicole e Natalia, com quem pude obter mais informações a respeito
dos serviços prestados pela empresa Tryx junto àquela empresa. As informações prestadas confirmaram o contido no atestado de
capacidade técnica.

14:04:38

Pregoeiro TODOS

2 - Infelizmente, ainda não dispomos dos resultados da análise sensorial realizada ontem neste Comitê pela empresa Tryx. De modo a
aproveitarmos melhor o tempo de que dispomos, irei suspender a sessão pública e retornaremos no dia 17, segunda-feira, 14h00.
Considero mais prudente procedermos assim do que correr o risco de nos mantermos conectados até o final do expediente e com o risco
de que os resultados não estejam prontos.

14/01/2022
14:09:01

FOR0877 Pregoeiro Ciente! 14/01/2022
14:09:37

Pregoeiro TODOS Suspenderei a sessão, portanto. 14/01/2022
14:09:48

Pregoeiro TODOS Há alguma dúvida ou esclarecimento por parte de alguém? 14/01/2022
14:10:11

FOR0877 Pregoeiro Tranquilo 14/01/2022
14:11:10

Pregoeiro TODOS Não havendo dúvidas, declaro a sessão suspensa. 14/01/2022
14:12:08

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 14/01/2022 14:15:53. 14/01/2022
14:15:53

Pregoeiro TODOS Motivo: Suspendo a sessão para aguardo da finalização dos cálculos relativos às notas da análise sensorial realizada ontem, 13/01, com a
empresa Tryx. Retorno previsto para segunda-feira, dia 17, às 14h00.

14/01/2022
14:15:53

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 17/01/2022 14:00:00 14/01/2022
14:15:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 17/01/2022

14:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 17/01/2022
14:13:28

Pregoeiro TODOS Caros e caras, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública. 17/01/2022
14:13:50

FOR0877 Pregoeiro Boa tarde 17/01/2022
14:14:29

FOR0413 Pregoeiro Boa tarde. 17/01/2022
14:15:58

Pregoeiro TODOS Gostaria de deixar registrado em ata que a área técnica retificou as notas da empresa Cantinho do Rei. A nota obtida após retificação foi
de 72,21%. Ainda que não tenha havido alteração no resultado, fica o registro em nome do princípio da transparência.

17/01/2022
14:17:32

FOR0877 Pregoeiro O novo relatório está disponível? 17/01/2022
14:18:41

Pregoeiro TODOS A íntegra dos resultados está disponível no site do CPB, https://www.cpb.org.br/transparencia/licitacoes. É possível acessar diretamente o
documento através do link https://www.cpb.org.br/upload/licitacao/03b59d651922476ca3e94d5195cf6f6a.pdf

17/01/2022
14:18:43

FOR0877 Pregoeiro Ok 17/01/2022
14:22:22

Pregoeiro TODOS Recebemos o relatório referente à análise sensorial da empresa Tryx. Ele pode ser visualizado pelo link https://cpb01-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pregao_cpb_org_br/EcRupkn4ZyJLoJxgWwKeLBUBGlwjLTY7e2TQ5BT1MNi-Yg?e=bNOqFc

17/01/2022
14:48:51

Pregoeiro TODOS A nota obtida foi de 86,99%, o que impossibilita a habilitação da empresa, conforme os parâmetros especificados no edital. 17/01/2022
14:49:43

Pregoeiro TODOS
O Licitante TRYX ACÕES INTELIGENTES LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver.
Justificativa: A documentação da empresa encontra-se devidamente em ordem, cumprindo com todas as exigências fiscais, trabalhistas e
profissionais. Na análise sensorial, no entanto, a nota obtida foi inferior a 90%, parâmetro mínimo necessário para habilitação..

17/01/2022
14:57:30

Pregoeiro FOR0812 Licitante, boa tarde. Negociaremos a partir de agora os valores ofertados, ok? 17/01/2022
14:58:50

FOR0812 Pregoeiro Boa tarde 17/01/2022
14:59:59

Pregoeiro TODOS De antemão, gostaria de apontar que os valores máximos permitidos para a concessão são aqueles constantes no subitem 3.3.1 do edital. 17/01/2022
15:00:10

FOR0812 Pregoeiro Boa tarde ok 17/01/2022
15:00:19

FOR0812 Pregoeiro Solicito mais alguns minutos para revisar novamente nossa planilha de custos, obrigado. 17/01/2022
15:00:44
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Pregoeiro TODOS Ok. 17/01/2022
15:01:11

Pregoeiro FOR0812 E então? 17/01/2022
15:10:20

FOR0812 Pregoeiro Estamos finalizando, peço a gentileza de mais alguns instantes... obrigado 17/01/2022
15:11:16

Pregoeiro FOR0812 Sem problemas. 17/01/2022
15:11:27

FOR0812 Pregoeiro Obrigado pelo tempo disponibilizado 17/01/2022
15:12:47

FOR0812 Pregoeiro

Reavaliamos os custos e pela negociação dos concorrentes anteriores, informo que nosso valor mínimo será lançado, mas nossa
empresa não consegue atingir os valores máximos para a contratação prevista no edital devido a grande quantidade de itens prevista no
termo de referencia o que torna o fornecimento bastante amplo. A quantidade de itens servidos diariamente sem controle de desperdícios
e a carga horária de funcionamento do restaurante tornam os valores de referencia incompatíveis com a realidade do mercado de
alimentos e bebidas que sofre muito com a pandemia pós covid-19.

17/01/2022
15:21:01

Pregoeiro TODOS Lance o seu valor mínimo, argumentaremos em seguida, pode ser? 17/01/2022
15:22:07

FOR0812 Pregoeiro claro 17/01/2022
15:23:05

Pregoeiro FOR0812 Agradeço. Perceba que já estamos nos aproximando do valor referencial. 17/01/2022
15:24:37

Pregoeiro FOR0812 De fato, você tem razão quando aponta que o cardápio é diferenciado, e isso de deve ao fato de que o público majoritário é composto por
atletas de alto desempenho, com necessidades específicas em termo de diversificação proteica, entre outras características.

17/01/2022
15:26:09

Pregoeiro FOR0812 Mas pondere que este Comitê, ciente desse dado, está subsidiando parte significativa dos custos, especificamente relativos à água, luz e
gás. 

17/01/2022
15:27:13

Pregoeiro FOR0812 Além disso, não há a exigência de qualquer contrapartida para a utilização do espaço. Nesse sentido, estão ausentes os gastos, por
exemplo, com aluguel e IPTU, que uma empresa comumente teria que arcar.

17/01/2022
15:28:32

Pregoeiro FOR0812 Mas tem mais: toda o maquinário da cozinha, praticamente novo, será colocado à disposição da concessionária 17/01/2022
15:30:28

Pregoeiro FOR0812 Isso quer dizer que o valor da depreciação do maquinário, por exemplo, não será uma preocupação da concessionária (além, é claro, de
ser um investimento que uma empresa obrigatoriamente teria que fazer para iniciar uma unidade produção, e que aqui não será o caso).

17/01/2022
15:32:04

FOR0812 Pregoeiro
Sim, baseado nos fatos apresentados conseguimos a redução do valor inicial apresentado em 11,3%, chegando nesse ultimo valor
apresentado. Infelizmente todos os custos foram calculados e para honrarmos o contrato dentro das especificações não conseguimos
avançar com valor superior ao lançado e chegar ao valor máximo de voces.

17/01/2022
15:34:18

Pregoeiro FOR0812 Perceba, portanto, que o que este Comitê pretende com a concessão é o equilíbrio entre a razoabilidade dos lucros da empresa
(imperativo do ente privado) e a economicidade (principio da administração pública).

17/01/2022
15:34:57

Pregoeiro FOR0812
Mesmo a questão do desperdício, por exemplo, que você citou: a área técnica se compromete, como é possível verificar no Termo de
Referência, a fornecer a estimativa mensal de alimentandos, comprometendo-se a informar com antecedência eventuais alterações
(subitem 2.4 do TR).

17/01/2022
15:38:36

Pregoeiro FOR0812 Entendo. Perceba que a sua redução foi feita com base no valor que você mesmo apresentou anteriormente. 17/01/2022
15:39:37

Pregoeiro FOR0812 Pondere a possibilidade de atingirmos o valor máximo de que disponho para esta contratação, conforme divulgado no edital. 17/01/2022
15:40:17

FOR0812 Pregoeiro
Entendo, compreendo porém como informado o mercado de alimentos e bebidas sofre muito com produtos com aumento superior a 40%
nos custos, o que realmente inviabiliza a qualidade da operação. Qq valor abaixo do apresentado impacta diretamente na qualidade dos
serviços ou produtos apresentados, infelizmente. Sendo esse nosso melhor preço Sr. Preogeiro

17/01/2022
15:40:37

Pregoeiro FOR0812 Entendo. Nesse caso torna-se impossível efetivar a negociação. É a sua última oferta? 17/01/2022
15:42:56

FOR0812 Pregoeiro Sim, infelizmente. 17/01/2022
15:43:35

Pregoeiro FOR0812 Agradeço. 17/01/2022
15:46:54

Pregoeiro FOR0812 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 125,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial, obtido
na fase interna da licitação.

17/01/2022
15:47:17

FOR0812 Pregoeiro Eu que agradeço o entendimento e atenção
Sr. Pregoeiro. Seguimos a disposição.

17/01/2022
15:47:35

Pregoeiro FOR0662 Licitante, boa tarde. Negociaremos a partir de agora, ok? 17/01/2022
15:49:01

Pregoeiro FOR0662 Peço que considere os argumentos por mim expostos anteriormente e registre um valor dentro do máximo permitido para contratação. 17/01/2022
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15:49:36

Pregoeiro FOR0662 Estamos acompanhando, licitante? 17/01/2022
15:51:16

Pregoeiro FOR0662 Concedo o prazo de 5 minutos para manifestação, com base no subitem 7.1 do edital. 17/01/2022
15:54:59

Pregoeiro FOR0662 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 7.500.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial. 17/01/2022
16:00:57

Sistema
BEC/SP TODOS Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis. 17/01/2022

16:00:57

Sistema
BEC/SP TODOS Não houve Licitante(s) vencedor(es). 17/01/2022

16:01:32

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 17/01/2022

16:01:32

Sistema
BEC/SP TODOS A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. 17/01/2022

16:01:32

Pregoeiro TODOS Caras e caros, infelizmente o certame restou fracassado. 17/01/2022
16:01:43

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 5 (cinco) minutos para que qualquer licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo
próprio do sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento
geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM
IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV
do art. 87 da LF 8.666-93.

17/01/2022
16:02:27

FOR0877 Pregoeiro Sr.º Pregoeiro, vossa comissão já tem uma data para a republicação do edital 17/01/2022
16:07:18

FOR0877 Pregoeiro ? 17/01/2022
16:07:23

Sistema
BEC/SP TODOS

Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja aceito,
poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço
definido no edital.

17/01/2022
16:08:08

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos 17/01/2022

16:08:08

Pregoeiro FOR0877 Não temos, licitante. Mas daremos a devida publicidade. Peço que mantenha-se atento ao Diário Oficial da União e ao site do CPB, onde
disponibilizaremos as informações tão logo tenhamos uma data.

17/01/2022
16:11:02

FOR0877 Pregoeiro Obrigado 17/01/2022
16:11:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 17/01/2022

16:12:30

Pregoeiro FOR0413 Licitante, peço que atente-se aos prazos concedidos para a apresentação dos memoriais de recurso. Eles podem ser consultados na guia
"Gestão de prazos" desta Oferta de Compra.

17/01/2022
16:14:02

Pregoeiro TODOS Às demais licitantes, após o término do prazo para apresentação dos memoriais de recurso, será concedido prazo igual para a
apresentação de contrarrazões, caso queiram se manifestar em relação às razões do recurso.

17/01/2022
16:15:22

Pregoeiro TODOS Agradeço a todos e todas que participaram do certame. Tenham uma boa tarde. 17/01/2022
16:16:10

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso). 17/01/2022
16:19:03

Sessão Pública Suspensa

Às 12:45:16h do dia 06 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão pública para almoço e diligência da documentação
apresentada. Retorno previsto para 15h00..
Às 15:06:14h do dia 06 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00083.
Às 16:22:21h do dia 06 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão suspensa até 14h00 do dia 7/01, com a finalidade de
complementação da documentação enviada em sessão pública pela licitante classificada em primeiro lugar na etapa de lances..
Às 14:01:15h do dia 07 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00083.
Às 14:15:59h do dia 07 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão pública para a etapa de análise sensorial. O retorno
da sessão se dará no dia 11/01, 14h, conforme disposto no subitem 5.14.1 do instrumento convocatório..
Às 14:05:55h do dia 11 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00083.
Às 17:46:01h do dia 11 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Sessão suspensa para realização da etapa de análise sensorial com a
segunda colocada. Retorno previsto para o dia 14, às 14h..
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Às 14:01:19h do dia 14 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00083.
Às 14:15:53h do dia 14 de janeiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspendo a sessão para aguardo da finalização dos cálculos relativos às
notas da análise sensorial realizada ontem, 13/01, com a empresa Tryx. Retorno previsto para segunda-feira, dia 17, às 14h00..
Às 14:13:28h do dia 17 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luiz Vicente Justino Jácomo e respectivos membros da equipe de apoio
para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002021OC00083.

Encerramento realizado por Luiz Vicente Justino Jácomo

Considerações finais Agradeço a todos e todas pela participação neste certame. Agradeço, em especial, minha equipe de apoio, pelo suporte e auxílio.

Data 17/01/2022 às 16:18:58


