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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2021

Às 10:00 horas do dia 19 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 19.330/2021 de 01/02/2021, 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 458/2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de auxílio e apoio, por meio de mão de obra especializada, nas atividades de fiscalização de elaboração de
projetos, obras e serviços relacionados à climatização e demais sistemas mecânicos da CMBH.. 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: Supervisão , gerenciamento , fiscalização - projeto constru-ção , obras civis
Descrição Complementar: Fornecimento de mão de obra especializada de Engenheiro Mecanico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 189.688,6400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito  para:  ELO  ADMINISTRACAO  &  TERCEIRIZACAO  EIRELI,  pelo  melhor  lance  de  R$  155.430,0000  e  com  valor
negociado a R$ 155.428,6200 .

Histórico

Item: 1 - Supervisão , gerenciamento , fiscalização - projeto constru-ção , obras civis

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

37.382.326/0001-30 CJA
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 185.554,1100 R$ 185.554,1100 18/10/2021
09:36:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mão de obra de engenheiro mecânico
Porte da empresa: ME/EPP

13.386.914/0001-84 TRIUNFO
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 189.951,1700 R$ 189.951,1700 19/10/2021
07:58:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de mão de obra especializada de Engenheiro Mecanico
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.385.871/0001-24 LLP
ENGENHARIA &
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 190.919,2800 R$ 190.919,2800 05/10/2021
05:30:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de auxílio e apoio, por
meio de mão de obra especializada, nas atividades de fiscalização de elaboração de projetos, obras e serviços relacionados
à climatização e demais sistemas mecânicos da CMBH.
Porte da empresa: ME/EPP

08.312.139/0001-82 ELO
ADMINISTRACAO
&
TERCEIRIZACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 234.284,3600 R$ 234.284,3600 15/10/2021
12:11:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de mão de obra especializada de Engenheiro Mecanico.
Porte da empresa: ME/EPP

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA
ENGENHARIA
LTDA

Não Não 1 R$ 247.655,1600 R$ 247.655,1600 19/10/2021
09:20:17



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada
para apoio à fiscalização na elaboração de projetos e serviços relacionados à climatização e demais sistemas mecânicos da
CMBH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Fornecimento de mão de obra
especializada de Engenheiro Mecânico.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.750.520/0001-91 TRIPLICE
ADMINISTRACAO
E SERVICOS
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 5.000.000,0000 R$ 5.000.000,0000 18/10/2021
17:32:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de mão de obra especializada de Engenheiro Mecanico
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.000.000,0000 21.750.520/0001-91 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 247.655,1600 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 234.284,3600 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 190.919,2800 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 189.951,1700 13.386.914/0001-84 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 185.554,1100 37.382.326/0001-30 19/10/2021 10:00:00:410

R$ 183.698,0000 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:11:18:973

R$ 189.000,0000 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:12:30:523

R$ 185.000,0000 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:13:37:717

R$ 186.182,7900 13.386.914/0001-84 19/10/2021 10:19:29:183

R$ 172.000,0000 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:19:30:643

R$ 184.000,0000 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:19:40:733

R$ 170.280,0000 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:19:50:153

R$ 172.000,0000 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:20:54:837

R$ 175.480,7700 13.386.914/0001-84 19/10/2021 10:22:44:130

R$ 168.000,0000 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:24:33:787

R$ 166.320,0000 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:25:03:653

R$ 167.950,0000 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:26:40:953

R$ 163.000,0000 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:28:02:847

R$ 161.370,0000 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:28:25:680

R$ 163.500,0000 10.385.871/0001-24 19/10/2021 10:29:13:493

R$ 157.000,0000 01.526.218/0001-47 19/10/2021 10:30:27:233

R$ 155.430,0000 08.312.139/0001-82 19/10/2021 10:30:56:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

19/10/2021
10:04:41 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 19/10/2021
10:10:00 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

19/10/2021
10:32:57 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 19/10/2021
10:32:57 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
10:45:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

19/10/2021
11:04:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELO ADMINISTRACAO &
TERCEIRIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
11:27:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

19/10/2021
11:40:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELO ADMINISTRACAO &
TERCEIRIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82.

Aceite de proposta 19/10/2021
15:52:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82, pelo melhor lance de R$ 155.430,0000 e com valor negociado
a R$ 155.428,6200. Motivo: Valor ajustado em decorrência de arredondamento e adequação ao
modelo de proposta comercial.

Habilitação de
fornecedor

19/10/2021
15:53:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO
EIRELI - CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82



Registro de intenção
de recurso

19/10/2021
15:56:19

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF:
01526218000147. Motivo: Manifestamos intenção de Interpor Recurso, contra a classificação
da PROPOSTA INICIAL da empresa Elo Administração & Terceirização Eirelli, por
descumprimento do Subitem 5.1.1 do Edital, ref

Registro de intenção
de recurso

19/10/2021
15:59:36

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 10385871000124. Motivo: Respeitosamente, a empresa LLP Engenharia &
Consultoria Ltda, apresentará a intensão de recurso no que tange as inconformidades
documentais da empresa vencedora do certame. Para tanto, ir

Registro de intenção
de recurso

19/10/2021
16:00:50

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 10385871000124. Motivo: Respeitosamente, a empresa LLP Engenharia &
Consultoria Ltda, apresentará a intensão de recurso no que tange as inconformidades
documentais da empresa vencedora do certame. Para tanto, ir

Aceite de intenção
de recurso

19/10/2021
16:22:08

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
01526218000147. Motivo: Fica aceita a intenção de recurso para posterior análise da pregoeira
quanto à argumentação apresentada.

Aceite de intenção
de recurso

19/10/2021
16:22:15

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
10385871000124. Motivo: Fica aceita a intenção de recurso para posterior análise da pregoeira
quanto à argumentação apresentada.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

10.385.871/0001-24 19/10/2021 16:00 19/10/2021 16:22 Aceito

Motivo Intenção:Respeitosamente, a empresa LLP Engenharia & Consultoria Ltda, apresentará a intensão de
recurso no que tange as inconformidades documentais da empresa vencedora do certame. Para tanto, iremos
elucidar com veracidade que a empresa não atende ao pleito, pois, independente do que é proposto no edital,
para o CREA a empresa está irregular para exercer a atividade, pois, não detém o registro da empresa perante
o órgão. LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA CNPJ 10385871000124

Motivo Aceite ou Recusa:Fica aceita a intenção de recurso para posterior análise da pregoeira quanto à
argumentação apresentada.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.526.218/0001-47 19/10/2021 15:56 19/10/2021 16:22 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de Interpor Recurso, contra a classificação da PROPOSTA INICIAL da
empresa Elo Administração & Terceirização Eirelli, por descumprimento do Subitem 5.1.1 do Edital, reforçado
ainda pelo art. 3º, § 3º, da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão por força do disposto no art. 9º.

Motivo Aceite ou Recusa:Fica aceita a intenção de recurso para posterior análise da pregoeira quanto à
argumentação apresentada.

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 19/10/2021
10:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos 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.

Pregoeiro 19/10/2021
10:02:34

Bom dia! A sessão está aberta. As propostas estão sendo analisadas

Sistema 19/10/2021
10:02:56

Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para
disponibilização dos itens para o início dos lances: 19/10/2021 10:10:00.

Pregoeiro 19/10/2021
10:05:03

Alertamos a todos que esse certame será realizado conforme as regras estabelecidas no
decreto federal 10.024/2019, em vigor desde outubro/2019, o qual revogou o decreto

5450/2005.

Pregoeiro 19/10/2021
10:05:50

Conforme estabelecido no edital, a fase de lance se dará no MODO DE DISPUTA ABERTO,
sendo que o intervalo mínimo entre os lances será de 1 %. Reforçamos que no MODO DE

DISPUTA ABERTO não existe o tempo de iminência e nem o tempo aleatório

Pregoeiro 19/10/2021
10:06:02

Por fim, sugerimos a leitura atenta do decreto 10.024/2019, especialmente dos artigos 31
e 32.

Sistema 19/10/2021
10:10:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 19/10/2021
10:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/10/2021
10:12:47

Enviem seus lances!

Pregoeiro 19/10/2021
10:15:10

Aguardamos o envio dos lances!

Pregoeiro 19/10/2021
10:20:41

Enviem seus lances!

Pregoeiro 19/10/2021
10:31:33

Continuem enviando seus lances!

Sistema 19/10/2021
10:32:57

O item 1 está encerrado.



Sistema 19/10/2021
10:34:47

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 19/10/2021
10:38:13

Será iniciada a etapa de negociação com a primeira classificada para o item único.

Pregoeiro 19/10/2021
10:38:49

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Considerando que essa empresa
ofereceu o menor lance para o item 1, solicitamos, a título de negociação, a redução do

valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o item único? Ressaltamos que a CMBH
cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos

prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.

08.312.139/0001-82 19/10/2021
10:40:58

Bom dia prezados, informo que já estamos em nosso valor mínimo bem como está abaixo
do estimado para uma perfeita execução contratual

Pregoeiro 19/10/2021
10:42:08

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Agradeço pela manifestação.

Pregoeiro 19/10/2021
10:43:27

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Em que pese a negociação
proposta pela pregoeira não ter logrado êxito, fica aceito o valor total de R$155.430,00

para o item único, conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo
compatível com o valor máximo registrado nos autos.

Pregoeiro 19/10/2021
10:44:02

Será feita agora a convocação para anexação ao sistema da proposta comercial ajustada,
nos termos do edital.

Pregoeiro 19/10/2021
10:44:25

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Favor anexar ao sistema a
proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação da Proposta

Comercial” do edital, observando-se o valor do último lance.

Pregoeiro 19/10/2021
10:44:40

Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados
válidos nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto,

solicitamos aos licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes
e esclarecimentos que se fizerem necessários

Pregoeiro 19/10/2021
10:44:55

Na anexação da proposta comercial, verificar especificação exata de cada item, conforme
termo de referência anexo ao edital. Havendo qualquer divergência entre o cadastrado no

sistema para o item e a especificação do termo de referência, prevalecerá o segundo,
conforme item 5.9 do edital.

Sistema 19/10/2021
10:45:23

Senhor fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
08.312.139/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
10:46:01

O prazo para envio dos anexos solicitados será encerrado às 12:46h. A critério da
pregoeira, poderá haver uma única prorrogação desse prazo, desde que haja pedido

motivado dentro do prazo inicialmente concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br

Sistema 19/10/2021
11:04:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
11:11:10

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Agradeço o envio do anexo.

Pregoeiro 19/10/2021
11:11:36

A proposta ajustada será analisada. Solicito que permaneçam conectados.

Pregoeiro 19/10/2021
11:24:13

Os cálculos integrantes da proposta comercial final ajustada foram devidamente conferidos
pela pregoeira. Após conferência, foram detectadas diferenças entre os resultados

constantes da proposta e os resultados apurados pela pregoeira no anexo da empresa ELO
ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI.

Pregoeiro 19/10/2021
11:24:35

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Solicitamos que seja feito o
preenchimento observando o arquivo anexado ao sistema preenchendo somente os
campos em cinza com duas decimais para evitar divergências de arredondamentos.

Pregoeiro 19/10/2021
11:24:48

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Todos os preços deverão ser
cotados com, no máximo, duas casas decimais. Deverão ser desconsideradas no cálculo de

elaboração da proposta comercial ajustada as casas decimais a partir da terceira, sem
arredondamento.

Pregoeiro 19/10/2021
11:25:19

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Orientamos também que não
sejam utilizadas fórmulas na planilha da Proposta Comercial para que não ocorram

divergências de arredondamentos.

Pregoeiro 19/10/2021
11:25:28

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Os seguintes valores devem ser
retificados para sanar os erros materiais:

Pregoeiro 19/10/2021
11:25:43

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Para o Item 2 - Valor mensal
referente aos encargos sociais: para o percentual de 68,85% o valor Total Mensal será de

R$ R$ 3.029,40

Pregoeiro 19/10/2021
11:26:00

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Para o Item7 – Valor mensal
referente aos encargos tributários: para o percentual de 14,25% o valor Total Mensal será

de R$ R$ 1.845,71

Pregoeiro 19/10/2021
11:26:21

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Em decorrência dos ajustes dos
itens 2 e 7 o Item 8 - Valor total mensal terá o valor de R$12.952,38 e o VALOR GLOBAL

ANUAL DA PROPOSTA COMERCIAL terá o valor de R$ R$ 155.428,62.

Pregoeiro 19/10/2021
11:27:00

Será reaberta a convocação para inclusão do anexo corrigido

Sistema 19/10/2021
11:27:39

Senhor fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
08.312.139/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 19/10/2021
11:40:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.312.139/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.



Pregoeiro 19/10/2021
11:53:35

O anexo está sendo analisado.

Pregoeiro 19/10/2021
12:01:11

Faremos uma pausa na sessão e retomaremos hoje (19/10/2021), às 13:30h.

Pregoeiro 19/10/2021
13:33:18

Boa tarde! Vamos retomar os trabalhos desta sessão.

Pregoeiro 19/10/2021
13:37:36

Para ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - Para fins de registro, solicito
confirmação por parte desta empresa de que o valor total anual de R$ 155.428,62 para o

item único deste certame é exequível.

08.312.139/0001-82 19/10/2021
13:39:53

Boa tarde senhores, confirmamos a exequibilidade do valor de R$ 155.428,62 para
prestação dos serviços

Pregoeiro 19/10/2021
13:41:04

Agradeço pela manifestação.

Pregoeiro 19/10/2021
13:42:17

Informo que após análise da Proposta ajustada por esta pregoeira, considerando que foram
atendidas as exigências do Edital, fica aceita a Proposta da empresa ELO ADMINISTRACAO

& TERCEIRIZACAO EIRELI para o ítem único no valor total de R$ R$ 155.428,62.

Pregoeiro 19/10/2021
13:42:35

Passaremos para a análise dos documentos de habilitação.

Pregoeiro 19/10/2021
14:01:26

Os documentos ainda estão sendo analisados. Peço que permaneçam conectados.

Pregoeiro 19/10/2021
14:36:14

Peço que permaneçam conectados. Os documentos ainda estão sendo analisados.

Pregoeiro 19/10/2021
15:26:58

Prezadas licitantes, para fins de registro e transparência no certame, informo que foram
recebidas três mensagens, por e-mail, pela Seção de Apoio à Licitações. As mensagens

encaminhadas pelo senhor Lindomar Lopes de Paula apresentaram questionamentos que
foram respondidos por esta pregoeira no campo de Avisos do sistema Comprasnet.

Pregoeiro 19/10/2021
15:27:39

Solicito que as licitantes acessem o referido campo de "Avisos" para conhecimento dos
termos dos esclarecimentos solicitados.

Pregoeiro 19/10/2021
15:44:26

Em complemento às mensagens anteriores informo que os e-mails com a solicitação de
esclarecimentos foram recebidos e respondidos na data de hoje, 19/10/2021.

Pregoeiro 19/10/2021
15:48:43

Após análise por esta pregoeira dos documentos de habilitação, considerando que os
documentos apresentados e as consultas realizadas por esta pregoeira nos termos dos

subitens 9.2.1 e 9.2.1.1 atendem às exigências do edital, fica a empresa ELO
ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI habilitada para o item único do certame.

Pregoeiro 19/10/2021
15:49:10

Farei a habilitação no campo próprio do sistema e na sequência será aberto o prazo para
registro de intenção de recursos.

Sistema 19/10/2021
15:53:33

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 19/10/2021
15:53:59

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2021 às
16:14:00.

Pregoeiro 19/10/2021
16:23:07

Foram registradas duas intenções de recursos que foram aceitas por esta pregoeira.
Acompanhem os prazos no sistema.

Pregoeiro 19/10/2021
16:23:21

Agradeço a participação de todas as empresas.

Pregoeiro 19/10/2021
16:23:35

Tenham uma boa tarde.

Pregoeiro 19/10/2021
16:23:42

Fica encerrada a sessão.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/09/2021
11:06:52

Pregoeiro Anterior: 04475818648-LUCIANE VIANA PARREIRAS . Pregoeiro Atual:
00139326677-ELENICE MARIA PEREIRA . Justificativa: Conveniência administrativa, em
virtude de férias regulamentares da pregoeira titular.

Alteração equipe 15/10/2021
17:57:22

Pregoeiro Anterior: 00139326677-ELENICE MARIA PEREIRA . Pregoeiro Atual: 04475818648-
LUCIANE VIANA PARREIRAS . Justificativa: Retorno de férias da pregoeira.

Abertura da sessão
pública

19/10/2021
10:00:00 Abertura da sessão pública

Extensão prazo de
análise de propostas

19/10/2021
10:02:56 Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 5. Justificativa: análise da pregoeira

Encerramento da
análise de propostas

19/10/2021
10:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

19/10/2021
10:34:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 19/10/2021
15:53:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

19/10/2021
15:53:59 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2021 às 16:14:00.



Data limite para registro de recurso: 22/10/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 27/10/2021.
Data limite para registro de decisão: 11/11/2021.

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 16:31 horas do dia 19 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANE VIANA PARREIRAS
Pregoeiro Oficial

ELENICE MARIA PEREIRA
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
Equipe de Apoio

Voltar
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