
22/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925016&&uasg=925016&numprp=462020&Seq=1&f_lstSrp=T&f_Uf=&f_numPrp… 1/5

 

925016.462020 .4972 .4790 .191461770

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS

Hospital Geral de Bonsucesso
Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00046/2020

Às 10:01 horas do dia 29 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2020 de 21/07/2020, 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 4716/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de berço aquecido e estetoscópio infantil, incluindo montagem, instalação e treinamento,
quando couber, para atender as necessidades do hospital municipal Carlos Tortelly, da fundação municipal de saúde de
Niterói.. 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: BERÇO HOSPITALAR
Descrição Complementar: BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA
ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO,
BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS,
COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO
RADIOTRANSPARENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 33.794,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: G.P. VEZONO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 32.400,0000 .

Item: 2
Descrição: ESTETOSCÓPIO
Descrição Complementar: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE
HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO ´Y´ SILICONE, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO NEONATAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 155,6800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico
Item: 1 - BERÇO HOSPITALAR

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
06.888.658/0001-68 AJB

TECNOLOGIA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 11.216,6900 R$ 33.650,0700 28/09/2020
23:19:09

Marca: Gigante Recém Nascid 
Fabricante: Gigante Recém Nascido 
Modelo / Versão: Gigante Recém Nascido 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO: Equipamento com sistema de aquecimento de
calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano
horizontal para posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito
do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente, com laterais rebatíveis e/ou removíveis para
facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelemburg e Próclive; colchão de
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espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento
removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade
através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Painel de Controle com: Display a LED ou LCD para
indicação de Temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retensão dos valores
programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor
logado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de
energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e
hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Alimentação Elétrica 110v ou 220V.

30.778.749/0001-25 G.P. VEZONO
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 11.260,0000 R$ 33.780,0000 28/09/2020
18:19:00

Marca: GIGANTE RECÉM NASCID 
Fabricante: GIGANTE RECÉM NASCID 
Modelo / Versão: NEOSOLUTION 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante
Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo
disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência,
refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em
toda área do colchão. Painel:Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da
coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo
membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas
programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de
pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa
numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha
(elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes
de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo
controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e
aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do
sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da
causa. Bateria interna recarregável. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor
permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção
térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada
10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das
funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do
equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura
da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua
luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a
cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temperatura do RN de 0ºC a 50ºC. Faixa de trabalho em ITC (modo
servo) de 30 à 38º C com resolução de 0,1ºC., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada
automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um
valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip
de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potencias. Retenção de memória na falta
de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo
controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla “liga” e “desliga” do equipamento.
Tecla de auto teste do sistema. Corpo: Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi
(eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios
de 4" e banda larga com freios. Protetores contra choque (frontal/traseiro) para segurança, estrutura inferior
recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência
dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico
transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN,
permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de
inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão de espuma de densidade
adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do
leito nas dimensões do berço. Alimentação: 110V ou 220V – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos.
Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel
do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediaria sob o leito e alça para locomoção. Acessórios inclusos:
Elemento aquecedor com giro bilateral (180º) para acesso do aparelho de raios x e bandeja para alojamento do
chassis do filme radiográfico. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1,
NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-21. REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032. Validade da Proposta: 60
(sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Entrega: 20 (vinte) dias corridos.

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA
COSTA - EIRELI

Sim Sim 3 R$ 11.264,8000 R$ 33.794,4000 28/09/2020
16:33:32

Marca: " BERÇO AQUECIDO GRN 
Fabricante: " BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI 
Modelo / Versão: " BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BERÇO AQUECIDO: Equipamento com sistema de aqiecimento de
calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano
horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito
do récem-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para
facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito ans inclininações mínimas de trendelenburg e póclive; colchão de
espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento
removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade
através de rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro. Painel de controle com: Display a LED ou LCD para
indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores
programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor
ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais entermitentes para visualização da falta de
energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e
hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Alimentação elétrica 110v ou 220v."

19.416.332/0001-80 CAREFIX
IMPORTACAO
COMERCIO E
INTERMEDIACAO
DE PRODUTOS

Sim Sim 3 R$ 50.600,0000 R$ 151.800,0000 28/09/2020
14:22:59

Marca: GIG 
Fabricante: GIG 
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Modelo / Versão: GIG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO
CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE
DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES
TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA,
ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRANSPARENTE

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 151.800,0000 19.416.332/0001-80 29/09/2020 10:01:09:637
R$ 33.794,4000 09.721.729/0001-21 29/09/2020 10:01:09:637
R$ 33.780,0000 30.778.749/0001-25 29/09/2020 10:01:09:637
R$ 33.650,0700 06.888.658/0001-68 29/09/2020 10:01:09:637
R$ 33.200,0000 30.778.749/0001-25 29/09/2020 10:10:26:067
R$ 32.868,0000 09.721.729/0001-21 29/09/2020 10:13:51:570
R$ 33.150,0000 06.888.658/0001-68 29/09/2020 10:14:02:897
R$ 32.400,0000 30.778.749/0001-25 29/09/2020 10:14:45:243
R$ 55.200,0000 19.416.332/0001-80 29/09/2020 10:17:29:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 29/09/2020
10:09:11 Item Aberto.

Encerrado 29/09/2020
10:58:37 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

29/09/2020
12:26:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.778.749/0001-25.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

29/09/2020
12:33:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.P. VEZONO EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.

Aceite 29/09/2020
12:53:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF:
30.778.749/0001-25, pelo melhor lance de R$ 32.400,0000.

Habilitado 29/09/2020
12:55:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI - CNPJ/CPF:
30.778.749/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - ESTETOSCÓPIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

06.888.658/0001-68 AJB TECNOLOGIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 2 R$ 150,0000 R$ 300,0000 28/09/2020
23:19:09

Marca: Premium 
Fabricante: Premium 
Modelo / Versão: Premium 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Biauricular infantil, em aço inoxidável,
haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de
sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e o máximo de
sons de alta e baixa frequência próprios do paciente infantil; auscultador em aço inoxidável, com 3,5cm de
diâmetro; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 1
(uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 1 (um) par de
olivas extra.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 06.888.658/0001-68 29/09/2020 10:01:09:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 29/09/2020
10:21:24 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

29/09/2020
12:02:37 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 29/09/2020
12:02:38

Item encerrado.
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Recusa 29/09/2020
12:54:41

Recusa da proposta. Fornecedor: AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
06.888.658/0001-68, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta acima do valor máximo
aceitável, mesmo após tentativa de negociação.

Item
cancelado
no
julgamento

29/09/2020
12:55:14

Item cancelado no julgamento. Motivo: unica proposta com valor acima do máximo aceitável mesmo
após negociação

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 29/09/2020
10:01:31

bom dia senhores licitantes

Pregoeiro 29/09/2020
10:04:30

vamos iniciar o pregao 46/2020

Pregoeiro 29/09/2020
10:04:51

Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a
respeito desta licitação.

Pregoeiro 29/09/2020
10:05:11

São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome,
especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o

acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 29/09/2020

10:05:34
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas 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 29/09/2020

10:05:48
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do

preço.
Pregoeiro 29/09/2020

10:05:58
Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de

anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições
estabelecidas no instrumento convocatório.

Pregoeiro 29/09/2020
10:06:17

dito isto, vamos aos lances

Pregoeiro 29/09/2020
10:09:11

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

Pregoeiro 29/09/2020
10:21:24

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 29/09/2020
10:22:00

senhor licitante, oferte seu melhor preço...o valor atual está acima do valor máximo
aceitável

Pregoeiro 29/09/2020
10:23:42

estou falando do item 2

Pregoeiro 29/09/2020
10:41:24

senhores, parece que estamos enfrentando problemas no sistema...após o prazo de
lances, o sistema travou e nao deixa eu encerrar a disputa, apesar do tempo ter expirado

Pregoeiro 29/09/2020
10:42:08

qualquer duvida enviar email para comissaocppsaude@gmail.com

Pregoeiro 29/09/2020
10:45:22

ligamos para o SOS do comprasnet e nos foi informado de tratar de um problema já
relatado por outros órgãos.

Pregoeiro 29/09/2020
10:46:04

Assim, seguindo a sugestão deles, vamos suspender a sessão ate as 12:00 para ver se o
sistema retorna à sua normalidade

Sistema 29/09/2020
10:58:37

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 29/09/2020
12:02:20

senhores, retornamos

Pregoeiro 29/09/2020
12:02:37

A etapa aberta do item 2 foi encerrada.

Sistema 29/09/2020
12:02:38

O item 2 está encerrado.

Sistema 29/09/2020
12:02:38

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 29/09/2020

12:02:55
vamos iniciar o julgamento das propostas

Pregoeiro 29/09/2020
12:20:56

Para G.P. VEZONO EIRELI - Senhor licitante, está logado ?

Pregoeiro 29/09/2020
12:23:35

Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, está logado ? a
empresa consegue chegar no valor máximo aceitável de R$155,68 ?

Pregoeiro 29/09/2020
12:23:57

Para G.P. VEZONO EIRELI - Senhor licitante, está logado ?
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30.778.749/0001-
25

29/09/2020
12:24:52

boa tarde, sim

Pregoeiro 29/09/2020
12:26:15

Para G.P. VEZONO EIRELI - boa tarde, estamos analisando a documentação...pode
encaminhar a proposta atualizada ? vou abrir o anexo

30.778.749/0001-
25

29/09/2020
12:26:58

sim, já providencio o envio

Sistema 29/09/2020
12:26:59

Senhor fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/09/2020
12:27:33

Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, está logado ?

06.888.658/0001-
68

29/09/2020
12:32:22

Boa Tarde!

Sistema 29/09/2020
12:33:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25,
enviou o anexo para o ítem 1.

06.888.658/0001-
68

29/09/2020
12:33:41

Estamos logados.

Pregoeiro 29/09/2020
12:35:04

Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - boa tarde..o senhor consegue
chegar no valor maximo aceitavel de R$155,68 ? para podermos fechar a comprar ?

06.888.658/0001-
68

29/09/2020
12:36:41

Infelizmente não conseguimos chegar neste valor. O preço que propomos é o preço que
podemos oferecer para o item, sem que tenhamos prejuízo.

Pregoeiro 29/09/2020
12:41:18

Para AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradeço o retorno, mas,
infelizmente esse item fracassou umsvez que a unica proposta nao atingiu o valor

maximo aceitavel
Pregoeiro 29/09/2020

12:42:09
Informamos para os devidos fins, que Item 2 fracassou, por ausência de proposta dentro

do valor máximo aceitável
Pregoeiro 29/09/2020

12:47:54
Para G.P. VEZONO EIRELI - Tudo certo com a documentação, senhor licitante...e recebi a

proposta atualizada
30.778.749/0001-

25
29/09/2020
12:52:06

Estamos à disposição.

Sistema 29/09/2020
12:55:14

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 29/09/2020
12:56:01

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2020 às
13:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 29/09/2020 12:55:14 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

29/09/2020 12:56:01 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 13:25:00.

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 13:30 horas do dia 29 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RODRIGO CORREA ASSUMPCAO 
Pregoeiro Oficial

CARLOS ALBERTO VALADARES
Equipe de Apoio
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