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Pregão Eletrônico

985531.622022 .6890 .4420 .1957992257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2022

 
Às 08:30 horas do dia 14 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 640/2021 de 27/12/2021, 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 136, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de ônibus escolar, novo, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educação e Cultura do Município de Mercedes – PR. 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 transporte pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Tipo: Ônibus , Combustível: Óleo Diesel , Capacidade Tanque
Combustível: 210 L, Tipo Câmbio: Manual , Capacidade Passageiro: 24 UN, Potência Mínima: 210 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 424.666,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 411.587,0000 e com valor
negociado a R$ 411.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Veículo transporte pessoal

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
20.290.311/0001-40 RODO OESTE

VEICULOS E
PECAS LTDA

Não Não 1 R$ 424.500,0000 R$ 424.500,0000 01/06/2022
16:58:10

Marca: MARCOPOLO 
Fabricante: MARCOPOLO 
Modelo / Versão: VOLARE V8L ESCOLAR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Ônibus Escolar para o transporte de passageiros; -
Ano/Modelo 2022, 0 (zero) Km. - Dispositivo de poltrona móvel - Capacidade mínima de 32 passageiros mais o
motorista; - Poltronas com assento e encosto individual para cada passageiro, reclináveis, com revestimento em
corvin; - Largura mínima das poltronas 850mm. - Cinto de Segurança abdominal retrátil para todas as poltronas e
de três pontos para o motorista; - Ar condicionado de teto; Cortinas em todas as janelas do salão; - Direção
hidráulica ou elétrica; - Injeção Eletrônica; - Motor com potência mínima de 150 CV; - Computador de Bordo;
Freios ABS com acionamento a ar; - Combustível diesel S-10 com tanque de capacidade mínima de 150 litros. -
Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - Conjunto de faróis para rodagem diurna (DRL) em
LED; - Cambio com no mínimo 06 marchas sendo 05 (cinco) a frente e 01 (uma) Ré; - Rodado duplo no eixo
traseiro; - Pneus conforme padrão do fabricante; - Estepe e roda conforme linha de montagem padrão do
fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; - A fornecedora deverá dispor de oficina de
manutenção e assistência técnica no Estado do Paraná por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses a contar da
data do fornecimento; - Apresentar o certificado de adequação a legislação de transito (CAT) para o modelo; do
veículo (escolar) conforme resolução CONTRAN 445/2013 - Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria
de no mínimo 02 anos conforme manual do proprietário; - Apresentar declaração do Fabricante que a Proponente é
autorizada a comercializar o chassi e a carroceria do produto ofertado; - A cor externa do veículo deve ser
“Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi
componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60 &#956;m, sem prejuízo da faixa definida na
sequência; - Na traseira e nas laterais da carroçaria, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa
horizontal com as seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 10 mm de largura, a meia altura da
carroçaria, na qual deve ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da
letra de 280 mm ± 10 mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura
da camada seca entre 50 e 60 &#956;m; - Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na
cor preta para proteção solar do condutor, com largura de 280mm ±10mm, contendo de forma centralizada o
dístico “ESCOLAR”, na cor amarela, com altura da letra de 200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado
externo do veículo. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.440.065/0001-71 MASCARELLO
-

Não Não 1 R$ 424.600,0000 R$ 424.600,0000 09/06/2022
17:26:12
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CARROCERIAS
E ONIBUS
LTDA
Marca: VW/Masca 
Fabricante: VW/Masca 
Modelo / Versão: 9-160/Gran Micro S2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Ônibus Escolar para o transporte de passageiros; -
Ano/Modelo 2022, 0 (zero) Km. - Dispositivo de poltrona móvel - Capacidade mínima de 32 passageiros mais o
motorista; - Poltronas com assento e encosto individual para cada passageiro, reclináveis, com revestimento em
corvin; - Largura mínima das poltronas 850mm. - Cinto de Segurança abdominal retrátil para todas as poltronas e
de três pontos para o motorista; - Ar condicionado de teto; Cortinas em todas as janelas do salão; - Direção
hidráulica ou elétrica; - Injeção Eletrônica; - Motor com potência mínima de 150 CV; - Computador de Bordo;
Freios ABS com acionamento a ar; - Combustível diesel S-10 com tanque de capacidade mínima de 150 litros. -
Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - Conjunto de faróis para rodagem diurna (DRL) em
LED; - Cambio com no mínimo 06 marchas sendo 05 (cinco) a frente e 01 (uma) Ré; - Rodado duplo no eixo
traseiro; - Pneus conforme padrão do fabricante; - Estepe e roda conforme linha de montagem padrão do
fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; - A fornecedora deverá dispor de oficina de
manutenção e assistência técnica no Estado do Paraná por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses a contar da
data do fornecimento; - Apresentar o certificado de adequação a legislação de transito (CAT) para o modelo; do
veículo (escolar) conforme resolução CONTRAN 445/2013 - Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria
de no mínimo 02 anos conforme manual do proprietário; - Apresentar declaração do Fabricante que a Proponente é
autorizada a comercializar o chassi e a carroceria do produto ofertado; - A cor externa do veículo deve ser
“Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi
componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60 µm, sem prejuízo da faixa definida na sequência; - Na
traseira e nas laterais da carroçaria, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as
seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deve
ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm ± 10
mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre
50 e 60 µm; - Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na cor preta para proteção solar
do condutor, com largura de 280mm ±10mm, contendo de forma centralizada o dístico “ESCOLAR”, na cor
amarela, com altura da letra de 200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do veículo. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.674.914/0001-17 BERTIOGA
VEICULOS E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 700.000,0000 R$ 700.000,0000 13/06/2022
20:13:32

Marca: MASCARELLO/ VW 
Fabricante: MASCARELLO / VOLKSWAGEN 
Modelo / Versão: GRAN MICRO S2 / 9160 OD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo Ônibus Escolar para o transporte de passageiros; -
Ano/Modelo 2022, 0 (zero) Km. - Dispositivo de poltrona móvel - Capacidade mínima de 32 passageiros mais o
motorista; - Poltronas com assento e encosto individual para cada passageiro, reclináveis, com revestimento em
corvin; - Largura mínima das poltronas 850mm. - Cinto de Segurança abdominal retrátil para todas as poltronas e
de três pontos para o motorista; - Ar condicionado de teto; Cortinas em todas as janelas do salão; - Direção
hidráulica ou elétrica; - Injeção Eletrônica; - Motor com potência mínima de 150 CV; - Computador de Bordo;
Freios ABS com acionamento a ar; - Combustível diesel S-10 com tanque de capacidade mínima de 150 litros. -
Tanque com reservatório de ureia líquida Arla 32 (Obrigatório); - Conjunto de faróis para rodagem diurna (DRL) em
LED; - Cambio com no mínimo 06 marchas sendo 05 (cinco) a frente e 01 (uma) Ré; - Rodado duplo no eixo
traseiro; - Pneus conforme padrão do fabricante; - Estepe e roda conforme linha de montagem padrão do
fabricante; - Ferramentas: macaco, estepe e triângulo de sinalização; - A fornecedora deverá dispor de oficina de
manutenção e assistência técnica no Estado do Paraná por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses a contar da
data do fornecimento; - Apresentar o certificado de adequação a legislação de transito (CAT) para o modelo; do
veículo (escolar) conforme resolução CONTRAN 445/2013 - Garantia e assistência técnica do chassi e da carroceria
de no mínimo 02 anos conforme manual do proprietário; - Apresentar declaração do Fabricante que a Proponente é
autorizada a comercializar o chassi e a carroceria do produto ofertado; - A cor externa do veículo deve ser
“Amarelo Escolar” (referência da cor: 1.25Y 7/12 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bi
componente, com espessura da camada seca entre 50 e 60 µm, sem prejuízo da faixa definida na sequência; - Na
traseira e nas laterais da carroçaria, deve ser pintada, em toda a sua extensão, uma faixa horizontal com as
seguintes especificações: cor preta com 400 mm ± 10 mm de largura, a meia altura da carroçaria, na qual deve
ser inscrita, em letras maiúsculas, o dístico “ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm ± 10
mm, na cor “Amarelo Escolar”, pintado em sistema poliuretano bi componente, e espessura da camada seca entre
50 e 60 µm; - Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película na cor preta para proteção solar
do condutor, com largura de 280mm ±10mm, contendo de forma centralizada o dístico “ESCOLAR”, na cor
amarela, com altura da letra de 200mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do veículo. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 700.000,0000 12.674.914/0001-17 14/06/2022 08:30:00:373
R$ 424.600,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:30:00:373
R$ 424.500,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:30:00:373
R$ 424.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:37:01:357
R$ 423.500,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:41:26:397
R$ 423.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:41:48:533
R$ 422.577,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:42:52:087
R$ 422.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:44:10:063
R$ 421.578,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:44:40:960
R$ 421.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:45:18:490
R$ 420.500,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:46:20:027
R$ 420.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:46:48:610
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R$ 419.580,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:47:32:637
R$ 419.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:47:43:303
R$ 418.500,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:48:48:440
R$ 418.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:48:55:933
R$ 417.580,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:49:47:527
R$ 417.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:49:57:657
R$ 416.500,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:51:08:230
R$ 416.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:51:18:810
R$ 415.584,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:51:51:060
R$ 415.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:51:59:413
R$ 414.583,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:53:29:733
R$ 414.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:53:39:500
R$ 413.584,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:55:11:180
R$ 412.000,0000 05.440.065/0001-71 14/06/2022 08:55:27:223
R$ 411.587,0000 20.290.311/0001-40 14/06/2022 08:57:08:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/06/2022
08:31:11 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 14/06/2022
08:36:00 Item aberto para lances.

Encerramento 14/06/2022
08:59:09 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

14/06/2022
08:59:09 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

14/06/2022
09:21:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-40.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

14/06/2022
09:23:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODO OESTE VEICULOS E PECAS
LTDA, CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-40.

Aceite de proposta 14/06/2022
09:45:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF:
20.290.311/0001-40, pelo melhor lance de R$ 411.587,0000 e com valor negociado a R$
411.500,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

14/06/2022
09:45:58

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA -
CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/06/2022
08:30:00

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 17:30. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:13
Bom dia, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão

eletrônico n.º 62/2022, promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase
competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente

licitação.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:18
É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor todas as transações
efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento

de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:22
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e

parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:26
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta,
devem respeitar o intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em

desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:30
Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o fornecedor
poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de

Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do
pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não

disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de
documentação originariamente exigida no edital.

Pregoeiro 14/06/2022 Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
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08:30:34 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações
sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a

inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a
proposta.

Pregoeiro 14/06/2022
08:30:39

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não
mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, razão pela qual os fornecedores devem formular seus lances com

prudência e responsabilidade.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:44
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 14/06/2022
08:30:47

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema
(chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos

condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro 14/06/2022

08:30:53
Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do

Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.
Sistema 14/06/2022

08:36:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 14/06/2022

08:36:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/06/2022
08:59:09

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/06/2022
08:59:13

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

Pregoeiro 14/06/2022
09:00:21

Senhores fornecedores, vou fazer a classificação da empresa vencedora na etapa de
lances com o item incialmente ganho. Em instantes iniciaremos a negociação de preços,

por favor mantenha-se conectados ao chat.
Pregoeiro 14/06/2022

09:17:17
Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento

ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro 14/06/2022

09:17:23
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o

fornecedor não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 14/06/2022

09:17:30
Para RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA - Senhor fornecedor, está logado?

Pregoeiro 14/06/2022
09:17:36

Para RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA - Seu lance foi o melhor ofertado para o
item 1.

Pregoeiro 14/06/2022
09:17:42

Para RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do
decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua

proposta.
20.290.311/0001-

40
14/06/2022
09:19:28

Bom dia . Nosso melhor lance é R$ 411.500,00

Pregoeiro 14/06/2022
09:21:09

Para RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA - Certo. Solicito o envio, no prazo de 2
(duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único,

por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no edital.
Sistema 14/06/2022

09:21:31
Senhor fornecedor RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 20.290.311/0001-

40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 14/06/2022

09:23:12
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF:

20.290.311/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 14/06/2022

09:40:10
Para RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA - Ok.

Pregoeiro 14/06/2022
09:43:59

A análise da documentação e proposta ajustada de preço da proponente provisoriamente
declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda

a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 14/06/2022

09:44:14
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento
convocatório, cumpre a todos os itens do edital.

Pregoeiro 14/06/2022
09:44:37

Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada
e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30

(trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 14/06/2022

09:44:44
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame
de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo
de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual

prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro 14/06/2022

09:44:58
Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a
fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,

repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro 14/06/2022

09:45:06
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 14/06/2022
09:45:59

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 14/06/2022
09:46:37

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/06/2022 às
10:17:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 13/06/2022
14:19:54

Abertura da sessão
pública

14/06/2022
08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

14/06/2022
08:36:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

14/06/2022
08:59:13 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 14/06/2022
09:45:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

14/06/2022
09:46:37

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/06/2022 às
10:17:00.

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 11:18 horas do dia 14 de junho de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FELIPE KAUAN WEBER 
Pregoeiro Oficial

NILMA EGER
Equipe de Apoio

SIDIANE WEISS
Equipe de Apoio

KANDIDA MICKELY HOFFMANN
Equipe de Apoio
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