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Pregão Eletrônico

450107.42022 .6848 .4571 .4530330000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2022

Às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 141 de 01/10/2021, 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 05000035671202067, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Aquisição de viaturas adaptadas, tipo furgão, para servirem de Unidades Itinerantes de Promoção à
Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes deste Termo de Referência. (Repetição do único grupo
Fracassado no Pregão Eletrônico nº23/2021-SSP/DF). 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: Veículo furgão
Descrição Complementar: Veículo Furgão Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 130 CV, Carga Útil: 2.000 KG,
Características Adicionais: 02 Portas Laterais Dianteiras, 01 Porta Lateral , Cor: Prêta , Modelo: 0 Km
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.958.654,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: MARDISA VEICULOS S/A, pelo melhor lance de R$ 2.085.000,0000 e com valor negociado a R$
1.958.654,2500 .

Histórico
Item: 1 - Veículo furgão

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
63.411.623/0021-10 MARDISA

VEICULOS
S/A

Não Não 3 R$ 700.000,0000 R$ 2.100.000,0000 22/04/2022
12:12:07

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: FURGÃO 516 15,5M³ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA VIATURA DE PROMOÇÃO À
SAÚDE, marca Mercedes-Benz, teto alto, modelo Sprinter Furgão 516 CDI 15,5m³, rodado duplo, veículo com três
pinturas sólidas na cor branca e uma pintura sólida na cor preta, zero quilômetro, ano e modelo do veículo do ano
em curso ou superior, devidamente licenciado, com primeiro emplacamento. Os veículos atendem as normas e os
limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7, demais especificações exigidas pelo CONTRAN e
estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como homologados pelo IBAMA. DIMENSÕES E PESOS
ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 7.367 mm; Distância entre eixos: 4.325 mm; Altura Interna do salão: 2.009
mm; Largura Interna do salão: 1.787 mm; Altura externa (carregado/descarregado): 2.596/2.703 mm; PBT:
5.000 kg. Carga útil: 2.310 kg; MOTOR: OM 651 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler
(PROCONVE P7); Potência de 163cv a 3.800 rpm; Torque de 36,4 mkgf de 1.200-2.400 rpm; Sistema de
Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 14V/180 A; Bateria: 12V 100Ah.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e um) litros; Combustível: Diesel. FREIOS E
SUSPENSÃO: Freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira:
independente, com conjunto de molas transversais parabólicas, com amortecedores hidráulicos e barra
estabilizadora. Suspensão traseira: rígido com molas parabólicas, com amortecedores hidráulicos e barra
estabilizadora. ITENS DE SEGURANÇA: Exclusivo sistema ESP – (Programa Eletrônico de Estabilidade) integra:
ABS, ASR, BAS, e EBV: ABS – (Sistema Anti-Bloqueio freios) evita o travamento das rodas mesmo em frenagens
bruscas, ASR – (Sistema de controle de tração) evita que as rodas patinem, BAS – (Servofreio de emergência)
reconhece a velocidade de acionamento do freio e reduz a distância de frenagem EBV – (Distribuição eletrônica da
força de frenagem) ajusta a força de frenagem do veículo em situações críticas. Air Bag – Motorista e
acompanhantes; Cintos de segurança para todos os passageiros. DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica.
TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual; Composta de 06 marchas sincronizadas (01 marcha a ré). RODAS E
PNEUS: Rodas em aço 6,5j x 16; Pneus radiais 205/75 R16C; ACESSÓRIOS BÁSICOS: Tacômetro (conta-giros do
motor); Tacógrafo diário; Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; Espelhos retrovisores externos
direito e esquerdo elétrico; Vidros elétricos; Indicador de temperatura; Indicador de nível de combustível;
Marcador de temperatura do motor; Isolamento termo-acústico do compartimento do motor;
Ventilador/desembaçador com ar quente; Ar condicionado no painel; Volante com ajuste de profundidade; Rádio
AM/FM entrada USB; Protetor de cárter e câmbio. PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul. GARANTIA: 36 (trinta e
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seis) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), conforme estabelecido no item 12.1 do Termo de Referência,
Anexo I do Edital. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal. LOCAIS DE ENTREGA: Gerência de Transporte e Manutenção
de Veículos, SIA Trecho 4 Lote nº 1.480, Brasília/DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a
partir da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: Será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do contrato. DECLARAÇÕES: Declaramos
que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total
conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que inexistem fatos impeditivos à nossa
habilitação e que estamos cientes da obrigação de informar a eventual ocorrência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação; Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; Declaramos que nos valores propostos
estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.567.438/0001-75 TECAR
DIESEL
CAMINHOES
E ONIBUS
LTDA

Não Não 3 R$ 900.000,0000 R$ 2.700.000,0000 22/04/2022
14:48:01

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Modelo / Versão: FURGÃO 516 DE 15,5m³ - ADAPTADO VIATURA ITINERANTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Furgão 516, com capacidade de 15,5 m³, teto alto, ano
2022, modelo 2022, novo, zero quilômetro, três pinturas sólidas na cor branca e uma pintura sólida na cor preta,
adaptado em viaturas para servirem de unidades itinerantes de promoção a saúde. ESPECIFICAÇÕES DO
VEÍCULO: Distância entre eixos: 4.325 mm. Comprimento total do Chassi: 7.367 mm. Altura carga – carregado /
descarregado: 598/709 mm. Balanço dianteiro: 1.021 mm. Balanço traseiro: 2.021 mm. PBT: 5.000 Kg. PBTC:
7.000 Kg. MOTOR: Bi-turbo, blueEfficiency, 4 cilindro em linha. Combustível: Diesel. Potência: 163 cv. Torque: 36,4
mkgf. Cilindrada: 2,2 lts . Alternador: 14V / 180A. Bateria: 12V 100Ah TANQUE DE COMBUSTÍVEL: Capacidade
para 71 litros de diesel. FREIOS: Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados.
Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptivo), intregra: Assistente Ativo de Frenagem (ABA –
Active Brak Assist) Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Assistente de Fadiga. CHASSI:
Direção: Elétrica. Tração: Traseira. Suspensão dianteira: Independente com molas transversais parabólicas,
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão traseira: Rígido com molas parabólicas,
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Tanque de combustível e Tanque de ARLA 32: 71 litros de diesel.
Pneus: 205/75R16C. ACESSÓRIOS: Ar condicionado frontal. Rádio AM/FM com entrada USB, Bluetooth. Airbag
para motorista e acompanhante Volante com ajuste de altura e profundidade. Vidros dianteiros elétricos. Espelhos
retrovisores eléricos com aquecimento. Alarme. Fechamento central das portas via controle remoto. Faróis de
neblina. Luzes de circulação diurna. Piso naval com ancoragem. Revestimento lateral (Até a metade da zona de
carga). Estribo traseiro. Abertura total da porta traseira. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS original de
fábrica, monobloco ou montado sobre chassi, com integração cabina e carroçeria unificados, com teto alto,
fabricado de acordo com padrão de segurança que permita a absorção de impactos observados em sua estrutura
monobloco, fornecendo uma estrutura com reduzida deformação em caso de acidentes, prevendo-se a absorção
otimizada de impactos e transferindo as forças oriundas de colisão, tanto frontal quanto lateral, para a estrutura
inferior. O veículo deve ser adaptado para serviço de medicina ocupacional e biopsicossocial, VIATURA DE
PROMOÇÃO À SAÚDE). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para
abertura da licitação. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, a partir
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante provocação da CONTRATADA e interesse da
Administração, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. PRAZO DE ENTREGA: Os bens deverão ser
entregues integralmente (de uma só vez), conforme as especificações constantes deste Termo de Referência, no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do primeiro dia útil que seguir da data da assinatura do
contrato, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. LOCAL DE ENTREGA: Os veículos serão
entregues na Gerência de Transporte e Manutenção de Veículos, no endereço SIA Trecho 4 Lote nº 1.480,
Brasília/DF, telefone: Telefones: (61) 3361 6512 e 3441-8214. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA TÉCNICA:
Todos os bens deverão possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses ou a do fabricante, caso seja maior, ou caso
cada veículo atinja primeiro a marca de 100 Km (cem mil quilômetros) constante da aferição dos seus hodômetros.
GARANTIA: Será exigida da CONTRATADA a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura
do termo contratual, de garantia em favor da Contratante, correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do
contrato. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor da contratante. DECLARAÇÕES:
Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais, emplacamento, IPVA, tanque cheio e, quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.700.000,0000 28.567.438/0001-75 25/04/2022 09:00:04:547
R$ 2.100.000,0000 63.411.623/0021-10 25/04/2022 09:00:04:547
R$ 2.085.000,0000 63.411.623/0021-10 25/04/2022 09:05:48:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 25/04/2022
09:00:05 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

25/04/2022
09:10:06 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

25/04/2022
09:12:50 Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhor valor acima do estimado..

Encerramento
etapa aberta

25/04/2022
09:22:51 Item com etapa aberta encerrada.
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Encerramento 25/04/2022
09:22:51

Item encerrado para lances.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

26/04/2022
09:14:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF:
63.411.623/0021-10.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

26/04/2022
09:22:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARDISA VEICULOS S/A,
CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-10.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

26/04/2022
12:02:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF:
63.411.623/0021-10.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

26/04/2022
12:22:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARDISA VEICULOS S/A,
CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-10.

Aceite de proposta 27/04/2022
09:49:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF:
63.411.623/0021-10, pelo melhor lance de R$ 2.085.000,0000 e com valor negociado a R$
1.958.654,2500. Motivo: Valor negociado via chat.

Habilitação de
fornecedor

27/04/2022
09:51:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARDISA VEICULOS S/A - CNPJ/CPF:
63.411.623/0021-10

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/04/2022
09:00:04

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 25/04/2022

09:00:05
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/04/2022
09:10:06

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 25/04/2022
09:12:50

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Melhor valor acima do estimado..
Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/04/2022
09:22:51

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/04/2022
09:23:07

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 25/04/2022
11:37:18

Bom dia Senhores Fornecedores.

Pregoeiro 25/04/2022
11:39:49

Informo para os devidos fins, que o presente certame foi suspenso em razão de
problemas técnicos no COMPRASNET. Reabriremos a sessão amanhã dia 26/04/2022, às

09 horas.
Pregoeiro 26/04/2022

09:00:48
Bom dia Senhores Fornecedores.

Pregoeiro 26/04/2022
09:01:32

Atenção para os avisos:

Pregoeiro 26/04/2022
09:01:58

Inicialmente, recomendo aos senhores terem especial atenção ao contido no Art. 7º da
Lei nº 10.520/2002, transcrito a seguir:

Pregoeiro 26/04/2022
09:02:38

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, (...)
Pregoeiro 26/04/2022

09:02:59
(…) será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a

que se refere o inciso XIV do Art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

Pregoeiro 26/04/2022
09:03:20

A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do
Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo

documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade
Pregoeiro 26/04/2022

09:03:41
Se necessário, a licitante poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que

esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto, a licitante deverá fazer
contato no telefone: (61) 3441-8824, solicitando a este pregoeiro a abertura do chat.

Pregoeiro 26/04/2022
09:03:56

O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de
total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme

edital.
Pregoeiro 26/04/2022

09:04:09
Informação importante a empresa detentora do menor lance deverá enviar juntamente

com a proposta atualizada ao final da fase de lances os anexos do Termo de Referência e
os anexos do edital, o Anexo III referente a Sustentabilidade e anexo IV declaração

conforme Decreto 39.860
Pregoeiro 26/04/2022 Para MARDISA VEICULOS S/A - Senhor licitante está online?
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09:04:55
63.411.623/0021-

10
26/04/2022
09:05:29

Bom dia Senhora Pregoeira! Estamos à postos.

Pregoeiro 26/04/2022
09:06:37

Para MARDISA VEICULOS S/A - - A empresa encontra-se detentora do menor preço para
o item 1.

Pregoeiro 26/04/2022
09:07:44

Para MARDISA VEICULOS S/A - Porém, o item 1 encontra-se com o valor acima do
estimado. Necessito de redução do valor do item.

Pregoeiro 26/04/2022
09:08:22

Para MARDISA VEICULOS S/A - Valor estimado: R$ 1.958.654,25

Pregoeiro 26/04/2022
09:08:36

Para MARDISA VEICULOS S/A - Há a possibilidade de redução do valor para o item?

63.411.623/0021-
10

26/04/2022
09:10:19

Prezada Senhora Pregoeira! Concordamos com o ajuste do nosso preço ofertado, para o
valor estimado de R$ 1.958.654,25 (Global).

Pregoeiro 26/04/2022
09:11:15

Para MARDISA VEICULOS S/A - Agradecemos .

Pregoeiro 26/04/2022
09:11:36

Para MARDISA VEICULOS S/A - Abriremos o anexo para envio da proposta ajustada.

Pregoeiro 26/04/2022
09:11:54

Para MARDISA VEICULOS S/A - Prazo de 30 minutos.

63.411.623/0021-
10

26/04/2022
09:12:52

Estamos preparando os ajustes para o envio.

Pregoeiro 26/04/2022
09:13:37

Informamos a todos os licitantes que a presente sessão ficará suspensa ate amanhã, às
09:30, para análise da documentação da empresa provisoriamente vencedora.

Pregoeiro 26/04/2022
09:14:09

Solicitamos que continuem acompanhando o desenrolar do presente certame.

Pregoeiro 26/04/2022
09:14:19

Bom dia a todos.

Sistema 26/04/2022
09:14:36

Senhor fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-10, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/04/2022
09:22:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-
10, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 26/04/2022
12:02:36

Senhor fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-10, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/04/2022
12:22:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARDISA VEICULOS S/A, CNPJ/CPF: 63.411.623/0021-
10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/04/2022
09:32:16

Bom dia Senhores Licitantes.

Pregoeiro 27/04/2022
09:32:43

Vamos retomar o nosso Certame.

Pregoeiro 27/04/2022
09:33:00

Para MARDISA VEICULOS S/A - Senhor Licitante está online?

Pregoeiro 27/04/2022
09:38:15

Para MARDISA VEICULOS S/A - Senhor Licitante está online?

63.411.623/0021-
10

27/04/2022
09:40:22

Bom dia Senhora Pregoeira!

Pregoeiro 27/04/2022
09:42:08

Para MARDISA VEICULOS S/A - Informamos que sua documentação foi validada pela
área técnica e será aceita.

Pregoeiro 27/04/2022
09:42:30

Para MARDISA VEICULOS S/A - Obrigada por participar do certame.

Pregoeiro 27/04/2022
09:45:51

Senhores Licitantes.

Pregoeiro 27/04/2022
09:46:44

Faremos a habilitação da empresa quando será aberto o prazo para manifestar a
intenção de recursos, na forma do item 15.1 do Edital.

Pregoeiro 27/04/2022
09:47:15

Alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme
previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acordão nº 600-2021 – Plenário – TCU,

sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Pregoeiro 27/04/2022

09:47:35
Obrigada por participarem do Certame.

Sistema 27/04/2022
09:51:03

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 27/04/2022
09:52:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/04/2022 às
10:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/04/2022
11:40:25
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Alteração equipe 20/04/2022
12:36:29

Pregoeiro Anterior: 64774040100-ADRIANA MELO SANTIAGO . Pregoeiro Atual:
23960841191-MARISTELA RODRIGUES FREIRE . Justificativa: Atualização da Pregoeira que
irá operar o Certame.

Abertura da sessão
pública

25/04/2022
09:00:04 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

25/04/2022
09:23:07 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 27/04/2022
09:51:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

27/04/2022
09:52:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/04/2022 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 11:00 horas do dia 27 de abril de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARISTELA RODRIGUES FREIRE 
Pregoeiro Oficial

ADRIANA MELO SANTIAGO
Equipe de Apoio

KELY DE SOUZA ALMEIDA DUTRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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