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Pregão Eletrônico
926526.52017 .3438 .4306 .320600

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2017 (SRP)
Às 10:39 horas do dia 24 de janeiro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 157/2017 de 09/10/2017, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
062/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de manutenção e recarga de extintores de incêndio, inclusive, com substituição de
peças, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.. 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 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA E MANUTENÇÃO TOTAL DE EXTINTOR DE AP 10 LITROS: Reposição ou
substituição da carga nominal de agente extintor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes,
quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou
corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão,
conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão;
Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre,
identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de
rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando
necessário; Quando necessário, executar teste hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás expelente
(quando houver) e da válvula de descarga e mangueira, para avaliar a resistência dos componentes a pressões
superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento do extintor. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 38,6700
Situação: Cancelado na aceitação
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE PQ 4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal
de agente extintor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária, por outros
originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das
válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR
9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão
estabelecido na NBR7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor
do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou fissuras;
Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando necessário; Quando
necessário, executar teste hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás expelente (quando houver) e da
válvula de descarga e mangueira, para avaliar a resistência dos componentes às pressões superiores à pressão
normal de carregamento ou de funcionamento do Extintor. CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 43,3300
Situação: Cancelado na aceitação
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal
de agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga de cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando
houver perda superior a 10% da carga nominal declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau
comercial, livre de água e com pureza mínima de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes.
Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas,
quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação
do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não
estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195/1995; Verificação da existência
de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais
plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo
de identificação da certificação, quando necessário, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R$ 85,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal
de agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga de cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando
houver perda superior a 10% da carga nominal declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau
comercial, livre de água e com pureza mínima de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes.
Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas,
quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação
do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não
estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR7195/1995; Verificação da existência
de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais
plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo
de identificação da certificação, quando necessário; CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 75,6700
Situação: Cancelado na aceitação
Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 2.354,3600

Situação: Cancelado na aceitação

Itens do grupo:
1 - EXTINTOR INCÊNDIO
2 - EXTINTOR INCÊNDIO
3 - EXTINTOR INCÊNDIO
4 - EXTINTOR INCÊNDIO
Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - EXTINTOR INCÊNDIO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Fornecedor

02.737.984/0001-13 P & M COMERCIO
REPRESENTACOES
E SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

8

Valor
Unit.

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 55,0000 R$ 440,0000 23/01/2018
22:03:15

Marca: protel
Fabricante: protel
Modelo / Versão: extintor portátil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: recarga e manutenção em extintor de incêndio AP 10 Litros
(agua pressurizada) com substituição de peças, teste hidrostáDescrição: RECARGA E MANUTENÇÃO TOTAL DE
EXTINTOR DE AP 10 LITROS: Reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor. Limpeza de
todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das
partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou
reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986. Reaperto
dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido
na NBR 7195; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor do
serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou
fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando
necessário; Quando necessário, executar teste hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás
expelente (quando houver) e da válvula de descarga e mangueira, para avaliar a resistência dos componentes
a pressões superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento do extintor. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. tico e pintura.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 55,0000

02.737.984/0001-13

24/01/2018 10:39:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

24/01/2018
Item aberto.
11:36:46

Iminência de 24/01/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2018 12:10:05.
Encerramento 11:40:05
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Encerrado

24/01/2018 Item encerrado
12:39:54
Recusa da proposta. Fornecedor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI,
24/01/2018
CNPJ/CPF: 02.737.984/0001-13, pelo melhor lance de R$ 55,0000. Motivo: O preço ofertado
13:43:11
está acima do valor estimado, o que impossibilitou a aceitação da proposta.

Recusa

Cancelado na 24/01/2018
Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.
aceitação
13:45:01
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - EXTINTOR INCÊNDIO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Fornecedor

02.737.984/0001-13 P & M COMERCIO
REPRESENTACOES
E SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

10

Valor
Unit.

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 65,0000 R$ 650,0000 23/01/2018
22:03:15

Marca: protel
Fabricante: protel
Modelo / Versão: extintor portátil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: recarga e manutenção em extintor de iDescrição: RECARGA DE
EXTINTOR DE PQ 4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor. Limpeza de
todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das
partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou
reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto
dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido
na NBR7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor do
serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou
fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando
necessário; Quando necessário, executar teste hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás
expelente (quando houver) e da válvula de descarga e mangueira, para avaliar a resistência dos componentes
às pressões superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento do Extintor. CONFORME
DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. ncêndio PQS-04 Kg( pó químico seco BC) com
substituição de peças, teste hidrostático e pintura.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 65,0000

02.737.984/0001-13

24/01/2018 10:39:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

24/01/2018
Item aberto.
11:36:46

Iminência de 24/01/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2018 12:10:05.
Encerramento 11:40:05
Encerrado

24/01/2018
Item encerrado
12:39:54

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI,
24/01/2018
CNPJ/CPF: 02.737.984/0001-13, pelo melhor lance de R$ 65,0000. Motivo: O preço ofertado
13:43:11
está acima do valor estimado, o que impossibilitou a aceitação da proposta.

Cancelado na 24/01/2018
Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.
aceitação
13:45:01
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - EXTINTOR INCÊNDIO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

02.737.984/0001-13 P & M COMERCIO
REPRESENTACOES
E SERVICOS
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

10

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 130,0000 R$ 1.300,0000 23/01/2018
22:03:15

Marca: protel
Fabricante: protel
Modelo / Versão: extintor portátil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: recarga e manutDescrição: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6
QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga de
cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando houver perda superior a 10% da carga nominal
declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau comercial, livre de água e com pureza mínima
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de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária,
por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão.
Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2
e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura
conforme o padrão estabelecido na NBR 7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação do
lacre, identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a
existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da
certificação, quando necessário, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO
I DO EDITAL. enção em extintor de incêndio tipo CO2-06 Kg (gás carbonico) com substituição de peças, teste
hidrostático e pintura.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 130,0000

02.737.984/0001-13

24/01/2018 10:39:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

24/01/2018
Item aberto.
11:36:46

Aberto

Iminência de 24/01/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2018 12:10:05.
Encerramento 11:40:05
Encerrado

24/01/2018
Item encerrado
12:39:54

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI,
24/01/2018
CNPJ/CPF: 02.737.984/0001-13, pelo melhor lance de R$ 130,0000. Motivo: O preço ofertado
13:43:11
está acima do valor estimado, o que impossibilitou a aceitação da proposta.

Cancelado na 24/01/2018
Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.
aceitação
13:45:01
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - EXTINTOR INCÊNDIO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP

02.737.984/0001-13 P & M COMERCIO
REPRESENTACOES
E SERVICOS
EIRELI

Sim

Sim

10

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 100,0000 R$ 1.000,0000 23/01/2018
22:03:15

Marca: protel
Fabricante: protel
Modelo / Versão: extintor portátil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: recarga e manutençãDescrição: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2
4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga
de cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando houver perda superior a 10% da carga nominal
declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau comercial, livre de água e com pureza mínima
de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária,
por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão.
Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2
e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura
conforme o padrão estabelecido na NBR7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre,
identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência
de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação,
quando necessário; CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. o em
extintor de incêndio CO2-04 Kg (gás carbonico) com substituição de peças, teste hidrostático e pintura.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 100,0000

02.737.984/0001-13

24/01/2018 10:39:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

24/01/2018
Item aberto.
11:36:46

Iminência de 24/01/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 24/01/2018 12:10:05.
Encerramento 11:40:05
Encerrado
Recusa

24/01/2018
Item encerrado
12:39:54
24/01/2018 Recusa da proposta. Fornecedor: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI,
13:43:11 CNPJ/CPF: 02.737.984/0001-13, pelo melhor lance de R$ 100,0000. Motivo: O preço ofertado
está acima do valor estimado, o que impossibilitou a aceitação da proposta.
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Cancelado na 24/01/2018
Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.
aceitação
13:45:01
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

02.737.984/0001-13 P & M COMERCIO
REPRESENTACOES E
SERVICOS EIRELI

Porte
Declaração
Data/Hora
Quantidade Valor Global
ME/EPP ME/EPP/COOP
Registro
Sim

Sim

-

R$ 3.390,0000 23/01/2018
22:03:15

Não existem eventos para o item
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

24/01/2018
10:40:05

Bom dia Srs. Fornecedores

Pregoeiro

24/01/2018
10:40:55

Estamos iniciando os trabalhos do pregão 005/2017

Pregoeiro

24/01/2018
11:31:51

Antes de registrar o tempo em que os itens ficarão em iminência, gostaria de assinalar
alguns pontos.

Pregoeiro

24/01/2018
11:32:04

Primeiramente, devo lembrá-los de que haverá solicitação de apresentação de
proposta e demais documentos, conforme consta do Edital.

Pregoeiro

24/01/2018
11:32:19

Em segundo lugar, comunico aos Senhores que o encaminhamento de lances constitui
ato jurídico, comprometendo a empresa a honrar a proposta. Portanto, solicito que
sejam cuidadosos ao ofertar os lances eletrônicos.

Pregoeiro

24/01/2018
11:32:38

Após o encerramento da etapa de lances, a empresa classificada provisoriamente em
primeiro lugar será convocada para apresentar a proposta e documentação por meio
da opção "enviar anexo" do sistema COMPRASNET.

Sistema

24/01/2018
11:40:06

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 12:10 de 24/01/2018, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro

24/01/2018
11:47:57

Senhores licitantes, já estamos a menos de 30 minutos do início do encerramento
aleatório!!!

Pregoeiro

24/01/2018
11:50:52

Cadastrem seus melhores preços!!!

Sistema

24/01/2018
12:40:19

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

24/01/2018
12:43:45

Para P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - Caro fornecedor para
que o certame tenha exito faz-se necessário que os itens cheguem ao valor estimado.

02.737.984/000113

24/01/2018
12:45:41

Os preços propostos já estão no limite do custo.

Pregoeiro

24/01/2018
13:00:12

Para P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - Sr. fornecedor o valor
estimado para contratação do G1 é de R$ 2.354,33. Não é possível aceitar proposta
acima do exposto.

Sistema

24/01/2018
13:45:01

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

24/01/2018
13:46:23

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/01/2018 às
14:15:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

24/01/2018
13:45:01

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

24/01/2018
13:46:23

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/01/2018 às
14:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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24/01/2018

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:19 horas do dia 24 de janeiro de 2018, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro Oficial
LUANA SANTOS DA SILVA
Equipe de Apoio
VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO
Equipe de Apoio

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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