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Pregão Eletrônico

389087.52021 .8496 .4695 .4434630

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2021

 
Às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 116/2021 de 06/04/2021, 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 5-210033366-0, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura
de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão de obra e sem cobertura de peças de 04 (quatro) plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida, instaladas nas Inspetorias
do CREA-SC das cidades de Caçador, Joaçaba, São Miguel do Oeste e Tubarão.. 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: Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante
Descrição Complementar: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva
mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão de obra e sem cobertura de peças. Conforme termo de referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.214,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SMARTMAQ LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000 .

Item: 2
Descrição: Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante
Descrição Complementar: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva
mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão de obra e sem cobertura de peças. Conforme termo de referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.214,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SMARTMAQ LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000 .

Item: 3
Descrição: Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante
Descrição Complementar: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva
mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão de obra e sem cobertura de peças. Conforme termo de referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.214,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SMARTMAQ LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000 .

Item: 4
Descrição: Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante
Descrição Complementar: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva
mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão de obra e sem cobertura de peças. Conforme termo de referência.
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.214,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: SMARTMAQ LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000 .

Histórico
Item: 1 - Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante

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

24.830.205/0001-62 SMARTMAQ LTDA Sim Sim 1 R$ 3.213,6000 R$ 3.213,6000 07/06/2021 08:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão
de obra e sem cobertura de peças da plataforma da marca Elevadores Xavier, Capacidade 350 kg ou quatro passageiros, com 2 (duas) paradas. de elevação motorizada instalada na Inspetoria de Caçador. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.213,6000 24.830.205/0001-62 08/06/2021 09:00:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 08/06/2021 09:11:00 Item aberto.
Encerramento sem prorrogação 08/06/2021 09:21:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta 08/06/2021 09:22:39 Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento 08/06/2021 09:22:39 Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo 08/06/2021 14:14:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo 08/06/2021 14:29:06 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62.
Aceite de proposta 08/06/2021 14:45:10 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000.
Habilitação de fornecedor 08/06/2021 15:22:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA - CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante

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

24.830.205/0001-62 SMARTMAQ LTDA Sim Sim 1 R$ 3.213,6000 R$ 3.213,6000 07/06/2021 08:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão
de obra e sem cobertura de peças da plataforma da marca Mont´anna, Capacidade 250 Kg, 2 (duas) paradas. de elevação motorizada instalada na Inspetoria de Joaçaba 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.213,6000 24.830.205/0001-62 08/06/2021 09:00:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 08/06/2021 09:23:40 Item aberto.
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Encerramento sem prorrogação 08/06/2021 09:33:41 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta 08/06/2021 09:33:44 Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento 08/06/2021 09:33:44 Item encerrado.
Aceite de proposta 08/06/2021 14:45:23 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000.
Habilitação de fornecedor 08/06/2021 15:22:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA - CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante

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

24.830.205/0001-62 SMARTMAQ LTDA Sim Sim 1 R$ 3.213,6000 R$ 3.213,6000 07/06/2021 08:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão
de obra e sem cobertura de peças da plataforma da marca Mont´anna, Capacidade 250 Kg, 2 (duas) paradas. de elevação motorizada instalada na Inspetoria de São Miguel do Oeste. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.213,6000 24.830.205/0001-62 08/06/2021 09:00:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 08/06/2021 09:34:44 Item aberto.
Encerramento sem prorrogação 08/06/2021 09:44:45 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento 08/06/2021 09:44:52 Item encerrado.
Encerramento etapa aberta 08/06/2021 09:44:52 Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta 08/06/2021 14:45:32 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000.
Habilitação de fornecedor 08/06/2021 15:22:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA - CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante

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

24.830.205/0001-62 SMARTMAQ LTDA Sim Sim 1 R$ 3.213,6000 R$ 3.213,6000 07/06/2021 08:01:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal com fornecimento de mão de obra e cobertura de peças e manutenção corretiva com fornecimento de mão
de obra e sem cobertura de peças da plataforma, 2 (duas) paradas de elevação motorizada instalada na Inspetoria de Tubarão. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.213,6000 24.830.205/0001-62 08/06/2021 09:00:00:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de propostas 08/06/2021 09:08:53 Análise de propostas do item finalizada.
Abertura 08/06/2021 09:45:52 Item aberto.
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Encerramento sem prorrogação 08/06/2021 09:55:53 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta 08/06/2021 09:55:57 Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento 08/06/2021 09:55:58 Item encerrado.
Aceite de proposta 08/06/2021 14:45:39 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.213,6000.
Habilitação de fornecedor 08/06/2021 15:22:44 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMARTMAQ LTDA - CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/06/2021 09:00:00 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 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00

e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 09:02:17 Bom Dia, Senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 005/2021 deste CREA-SC.
Pregoeiro 08/06/2021 09:02:49 Lembramos a todos que, conforme consta do Edital respectivo, e em cumprimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123/2006, no

art. 6º do Decreto n.º 8.538/2015 e no art. 34 da Lei n.º 11.488/2007, somente poderão participar deste certame (...)
Pregoeiro 08/06/2021 09:03:05 (...) as Licitantes microempresas e empresas de pequeno porte e as sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.(...)
Pregoeiro 08/06/2021 09:03:22 (...) uma vez que o valor estimado para a aquisição pretendida é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item/grupo.(...)
Pregoeiro 08/06/2021 09:03:42 (...) A empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em

campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, (...)
Pregoeiro 08/06/2021 09:03:58 (...) quando do envio eletrônico da proposta, deve ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n.º

123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. (...)
Pregoeiro 08/06/2021 09:04:18 (...) Portanto, as propostas ofertadas por Licitantes que não se enquadrem nessa condição serão automaticamente desclassificadas.
Pregoeiro 08/06/2021 09:04:44 Preço Inexequível: Cada Licitante é responsável pelo preço que apresenta. Assim, antes da apresentação de cada lance o LICITANTE DEVERÁ

VERIFICAR A EXEQÜIBILIDADE DO VALOR OFERTADO. Esta exequibilidade será verificada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
Sistema 08/06/2021 09:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/06/2021 09:10:00 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/06/2021 09:11:00 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 08/06/2021 09:21:01 O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema 08/06/2021 09:22:39 O item 1 está encerrado.
Sistema 08/06/2021 09:22:40 A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/06/2021 09:23:40 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 08/06/2021 09:33:41 O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema 08/06/2021 09:33:44 O item 2 está encerrado.
Sistema 08/06/2021 09:33:44 A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/06/2021 09:34:44 O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 08/06/2021 09:44:45 O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema 08/06/2021 09:44:52 O item 3 está encerrado.
Sistema 08/06/2021 09:44:52 A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema 08/06/2021 09:45:52 O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 08/06/2021 09:55:53 O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema 08/06/2021 09:55:58 O item 4 está encerrado.
Sistema 08/06/2021 09:56:07 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 08/06/2021 10:17:02 Senhores licitantes. Continuamos na fase de julgamento de propostas. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 10:37:48 Senhores licitantes. Ainda estamos na fase de julgamento de propostas. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 11:20:09 Senhores licitantes. Permanecemos na fase de julgamento de propostas. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 11:32:56 Senhores Licitantes: Realizaremos a negociação como a empresa.
Pregoeiro 08/06/2021 11:56:43 Para SMARTMAQ LTDA - Senhor licitante. O valor no sistema da sua proposta tanto para o Item 1 quanto para os Itens 2, 3 e 4 foi, para cada um dos
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itens, de R$ 3.213,60, para cada um dos itens, totalizando R$ 12.854,40. Porém precisamos negociar o valor final de cada item. (...)
Pregoeiro 08/06/2021 11:57:16 Para SMARTMAQ LTDA - (...)Assim sendo, questionamos: há possibilidade de redução do valor de cada item proposto para R$ 3.108,00?

24.830.205/0001-62 08/06/2021 12:02:25 Bom dia, os nossos custos já estão bem altos, principalmente com relação aos nossos técnicos. Por estes motivos não conseguimos diminuir o valor
da nossa proposta

Pregoeiro 08/06/2021 12:04:50 Para SMARTMAQ LTDA - Ok. Obrigado Sr. Licitante.
Pregoeiro 08/06/2021 12:08:21 Senhores licitantes! Diante da proximidade do horário de almoço, suspenderemos a sessão neste momento e retornaremos com a mesma na data de

hoje (08/06/2021), às 14:00 hs para continuidade do certame. Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 14:02:28 Boa tarde, Senhores licitantes! Estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico n. 005/2021 deste CREA. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/06/2021 14:12:43 Senhores Licitantes. Com fundamento no subitem 7.28.2 do Edital, solicitaremos neste momento o encaminhamento, via Sistema, da PROPOSTA

atualizada com os preços finais para os itens, nos moldes do Anexo III do Edital. (...)
Pregoeiro 08/06/2021 14:13:30 (...) Para tanto, a Licitante convocada terá o prazo de 02 (duas) horas, a contar da convocação deste Pregoeiro (item 7.28 do Edital). (...)
Pregoeiro 08/06/2021 14:13:51 Senhores Licitantes: Realizaremos, portanto, a convocação da Licitante SMARTMAQ LTDA.
Sistema 08/06/2021 14:14:10 Senhor fornecedor SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 08/06/2021 14:29:06 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMARTMAQ LTDA, CNPJ/CPF: 24.830.205/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/06/2021 14:38:37 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante SMARTMAQ LTDA: PROPOSTA ADEQUADA + CERTIDÕES CREA.rar.
Pregoeiro 08/06/2021 14:44:28 Senhores Licitantes: tendo sido analisadas as propostas colocadas em primeiro lugar para os Itens 1, 2 3 e 4, foi obtido o seguinte resultado: (...)
Pregoeiro 08/06/2021 14:44:46 (...) As propostas de preços ofertadas pela licitante SMARTMAQ LTDA. para os Itens 1, 2 3 e 4 são aceitáveis, bem como os objetos propostos

atendem às especificações do Edital.
Pregoeiro 08/06/2021 14:47:04 Senhores Licitantes: Passaremos à fase de habilitação.
Pregoeiro 08/06/2021 15:19:14 Senhores Licitantes: Realizadas as consultas previstas nos itens 9.1 e 9.2 do Edital (SICAF, TST, CNJ, Portal da Transparência, TCU, etc), verificadas

as declarações firmadas perante o Comprasnet (item 4.4), e analisada a documentação encaminhada via Sistema (item 9.8 e seus subitens), (...)
Pregoeiro 08/06/2021 15:19:36 (...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, (...)
Pregoeiro 08/06/2021 15:20:00 (...) foi constatado que a licitante classificada em primeiro lugar para os Itens já julgados, cumpriu com todas as exigências de habilitação trazidas

pelo Edital. (...)
Pregoeiro 08/06/2021 15:20:16 (...) Portanto, com fundamento no item 9.17 do Edital, (...)
Pregoeiro 08/06/2021 15:20:47 (...) A licitante SMARTMAQ LTDA. é declarada habilitada e vencedora para os Itens 1, 2 3 e 4 deste certame.
Pregoeiro 08/06/2021 15:21:20 Muito obrigado a Licitante.
Sistema 08/06/2021 15:22:44 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 08/06/2021 15:23:20 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2021 às 15:54:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão pública 08/06/2021 09:00:00 Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de

propostas 08/06/2021 09:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas 08/06/2021 09:56:07 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo 08/06/2021 15:22:44 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 08/06/2021 15:23:20 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2021 às 15:54:00.

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 15:57 horas do dia 08 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

 
WILLIAN LUIZ DE FARIA 
Pregoeiro Oficial

NADIESDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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