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Pregão Eletrônico
153080.102020 .14204 .4694 .177450

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2020 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 27 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 3.231/2019 de 20/08/2019, 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 23076027894201834, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à prestação de serviços de
fornecimento de água potável através de caminhão-pipa para atender às necessidades do Campus Recife da UFPE.. 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: Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa
Descrição Complementar: Fornecimento de água potável através de caminhões-pipa, com capacidade não inferior
a 16 metros cúbicos, para atender às necessidades da UFPE, por um período de 12 (doze) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 120
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 353,6600
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Histórico
Item: 1 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

10.779.162/0001-23 PLANETA
AGUA
EXPRESS
EIRELI

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

Sim

120

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 350,0000 R$ 42.000,0000 16/03/2020
12:29:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÕES
PIPA, COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 16 M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFPE, POR UM
PERÍODO DE 12 MESES

12.403.105/0001-70 CONTROL
AUTOMACAO
INDUSTRIAL
E
CONSTRUCAO
DE
EDIFICIOS

Sim

Sim

120

R$ 353,6600 R$ 42.439,2000 26/03/2020
10:04:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Água Potável através de Caminhão-Pipa para
o campus Recife da UFPE (Reitor Joaquim Amazonas, Núcleo de TV e Rádio, SUDENE e Faculdade de Direito
do Recife), exceto Hospital das Clínicas Universidade Federal de Pernambuco, durante 12 (doze) meses.
VALIDADE: 90 dias

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 353,6600

12.403.105/0001-70

27/03/2020 09:00:45:477
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R$ 350,0000

10.779.162/0001-23

27/03/2020 09:00:45:477

R$ 346,4999

12.403.105/0001-70

27/03/2020 09:10:12:140

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

Data

Observações

Aberto

27/03/2020
Item Aberto.
09:02:12

Reinício da Disputa
Aberta

27/03/2020
Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Garantir mais disputas..
09:15:07

Encerrada Disputa
Aberta

27/03/2020
Encerrada etapa aberta do item.
09:26:49

Encerrado

27/03/2020
Item encerrado.
09:26:49

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

27/03/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
09:52:36
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

30/03/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROL AUTOMACAO
10:12:58
INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70.

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

27/04/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
10:02:03
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

27/04/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROL AUTOMACAO
10:06:01
INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: PLANETA AGUA EXPRESS EIRELI, CNPJ/CPF:
06/05/2020 10.779.162/0001-23, pelo melhor lance de R$ 350,0000. Motivo: Licitante
10:20:02
desclassificado por não anexar os documentos habilitatórios, conforme subitem 5.1
e 9.11 do edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
06/05/2020 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70, pelo melhor lance de
10:21:34
R$ 346,4999. Motivo: Licitante desclassificado por descumprir o, segundo o setor
técnico demandante, o exigido no subitem 9.11.1.2 do edital.

Item cancelado no
julgamento

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois ambos os licitantes
06/05/2020
foram desclassificados por não apresentarem documentos habilitatórios exigidos em
10:22:13
edital.

Registro Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL
06/05/2020 E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNPJ/CPF: 12403105000170. Motivo: Venho por
10:39:03
meio deste registrar nossa intenção de recurso contra nossa desclassificação, vez
que temos todas as autorização e documentação compativel com o objeto dest

Intenção de Recurso
Aceita

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
06/05/2020
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12403105000170. Motivo: Intenção
10:54:14
aceita.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

12.403.105/0001-70

06/05/2020 10:39

06/05/2020 10:54

Aceito

Motivo Intenção:Venho por meio deste registrar nossa intenção de recurso contra nossa
desclassificação, vez que temos todas as autorização e documentação compativel com o objeto
deste certame, onde em sua emissão solicitam dados e registros do responsavel tecnico como,
ANVISA, prova que somos habilitado a tal, A exigencia do item 9.11.1.2 refe-se a responder por
analise quimica da agua, processo que temos e realizamos, certificando a qualidade da agua, não
necessariamente é excluiso do C.R.Q
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção aceita.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem
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Pregoeiro

27/03/2020
09:00:29

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro

27/03/2020
09:00:42

Estamos abrindo esta sessão pública para lances.

Pregoeiro

27/03/2020
09:01:15

Realizem seus lances com critério e responsabilidade.

Pregoeiro

27/03/2020
09:01:22

Boa sorte a todos.

Pregoeiro

27/03/2020
09:02:12

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

Pregoeiro

27/03/2020
09:15:07

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

27/03/2020
09:26:49

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema

27/03/2020
09:26:49

O item 1 está encerrado.

Sistema

27/03/2020
09:26:49

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

Pregoeiro

27/03/2020
09:27:05

Vamos a alguns avisos.

Pregoeiro

27/03/2020
09:28:26

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação.

Pregoeiro

27/03/2020
09:30:05

8.7 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações
do objeto, será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço
ou da área especializada no objeto.

Pregoeiro

27/03/2020
09:30:13

8.7.1 O parecer técnico será emitido por servidor da Gerência de Recursos
Hídricos da Diretoria de Gestão Ambiental da SINFRA, telefone (81) 2126-8076 E-mail: dga.s.infra@ufpe.br.

Pregoeiro

27/03/2020
09:30:38

Caso não esteja anexado no SICAF, favor enviar:

Pregoeiro

27/03/2020
09:30:42

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

Pregoeiro

27/03/2020
09:30:54

9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de ...

Pregoeiro

27/03/2020
09:31:11

...da data de apresentação da proposta;

Pregoeiro

27/03/2020
09:31:29

9.11.1 Conforme item 19.3 do Termo de Referência, os critérios de qualificação
técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

Pregoeiro

27/03/2020
09:31:37

9.11.1.1 Comprovação de Licença Ambiental emitida pelo órgão competente
para atividade compatível com o objeto licitado, dentro do prazo de validade
(original ou cópia autenticada);

Pregoeiro

27/03/2020
09:31:42

9.11.1.2 Certificado de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional
de Química, dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada).

Pregoeiro

27/03/2020
09:31:54

A) O responsável técnico deverá ser parte integrante do quadro permanente da
licitante, na condição de sócio, diretor ou empregado ou possuir contrato de
prestação de serviços, firmado entre as partes e com firmas reconhecidas, ou
então, fornecer uma declaração de inclusão de seu nome na equipe técnica para
fim de participação neste certame licitatório..

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:03

...o que será aceito como comprovante de vínculo da empresa licitante com o
referido profissional; Entende-se, para fins deste Instrumento, como
pertencente ao quadro permanente:

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:16

a.1) profissional disponível para acompanhamento do serviço objeto da licitação
(Acórdãos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenário).

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:20

a.2) prestador de serviços (Acórdão TCU 141/2008 – Plenário, DOU de
15/02/2008).

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:25

a.3) empregado; ou a.4) sócio; ou a.5) diretor.
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Pregoeiro

27/03/2020
09:32:31

B) A comprovação de vinculação do(s) profissional(is) designados com a licitante
na forma do item 9.11.1.2 , A, nas letras a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 far-se-á por
meio dos seguintes documentos:

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:39

b.1) Profissional Disponível: Declaração de conhecimento do objeto licitado e
disponibilidade para acompanhamento dos serviços

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:44

b.2) Prestador de serviços: contrato de prestação de serviços, conforme a
legislação civil comum

Pregoeiro

27/03/2020
09:32:55

b.3) Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social b.4) Sócio:
Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou cadastro no
SICAF

Pregoeiro

27/03/2020
09:33:02

b.5) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada; ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anônima; ou, ainda, cadastro no SICAF

Pregoeiro

27/03/2020
09:34:26

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 1 (um) dia útil, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

Pregoeiro

27/03/2020
09:34:31

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Pregoeiro

27/03/2020
09:34:37

10.1.2 indicar na proposta os dados bancários (nome e número do banco, nome
e número da agência, número da conta corrente) para fins de pagamento.

Pregoeiro

27/03/2020
09:35:31

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Senhor licitante, bom dia. É possível o senhor (a) reduzir um pouco mais o valor
da sua proposta?

Pregoeiro

27/03/2020
09:35:44

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Aguardo sua resposta nos próximos 10 minutos.

12.403.105/0001-70

27/03/2020
09:40:44

Bom dia srº pregoeiro, visto não consiguir contato com a diretoria para consultar
possivel redução no valor ofertado. solicito prorrogação por mais 10 minutos

Pregoeiro

27/03/2020
09:41:19

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Concedido o prazo.

Sistema

27/03/2020
09:52:36

Senhor fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 1.

12.403.105/0001-70

27/03/2020
09:52:50

Obrigado, ainda sem êxito em contactar a diretoria, consigo o diminuir minha
oferta para R$ 340,00 reais. visto atingir minha margen inicialmente estipulada
pela diretoria.

Pregoeiro

27/03/2020
09:53:09

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Ótimo, senhor licitante.

Pregoeiro

27/03/2020
09:54:07

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Então aguardo o envio da sua documentação, com a proposta escrita ajustada.
Levando em consideração o prazo de envio de documentos, constante do
subitem 10.1 do edital.

Pregoeiro

27/03/2020
09:55:02

Para CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Assim, as documentações devem ser enviadas até às 23:59:59 h do dia
30/03/2020, horário de Brasília - DF.

Pregoeiro

27/03/2020
09:56:13

Por fim, suspendemos esta sessão pública agora, marcando a retomada para o
dia 31/03/2020, às 10 h, horário de Brasília. Tenham todos um bom dia.

Sistema

30/03/2020
10:12:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro

31/03/2020
10:00:40

Bom dia a todos.

Pregoeiro

31/03/2020
10:00:52

Estamos retomando esta sessão pública.

Pregoeiro

31/03/2020
10:01:39

Informo que fora recebido tempestivamente a proposta da empresa CONTROL
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.

Pregoeiro

31/03/2020
10:02:29

Consoante subitem 8.7.1 do edital, será realizada agora análise técnica do setor
demandante.

Pregoeiro

31/03/2020
10:02:31

8.7.1 O parecer técnico será emitido por servidor da Gerência de Recursos
Hídricos da Diretoria de Gestão Ambiental da SINFRA, telefone (81) 2126-8076 E-mail: dga.s.infra@ufpe.br.
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Pregoeiro

31/03/2020
10:03:53

Desta forma, esperando a resposta do setor técnico demandante, remarcaremos
a próxima sessão pública para o próximo dia 06/04/2020, às 10 h, horário de
Brasília.

Pregoeiro

31/03/2020
10:04:00

Tenham um bom dia.

Pregoeiro

06/04/2020
10:00:13

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro

06/04/2020
10:00:35

Estamos retomando esta sessão pública.

Pregoeiro

06/04/2020
10:02:04

Informo que não recebi o resultado da análise técnica do setor demandante. Por
isso, remarcaremos nossa próxima sessão pública para o próximo dia
10/04/2020, às 10 h, horário de Brasília.

Pregoeiro

06/04/2020
10:02:14

Tenham um bom dia.

Pregoeiro

06/04/2020
11:08:41

Em tempo, dia 10/04/2020 será feriado, então, a retomada desta sessão será
reagendada para o dia 13/04/2020, às 10 h, horário de Brasília - DF.

Pregoeiro

13/04/2020
10:03:30

Bom dia a todos.

Pregoeiro

13/04/2020
10:03:54

Informo que não recebi o resultado da análise técnica do setor demandante. Por
isso, remarcaremos nossa próxima sessão pública para o próximo dia
20/04/2020, às 10 h, horário de Brasília.

Pregoeiro

13/04/2020
10:04:05

Tenham um bom dia.

Pregoeiro

20/04/2020
10:00:25

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro

20/04/2020
10:00:46

Informo que não recebi ainda o resultado da análise técnica do setor
demandante. Por isso, remarcaremos nossa próxima sessão pública para o
próximo dia 27/04/2020, às 10 h, horário de Brasília.

Pregoeiro

20/04/2020
10:00:56

Tenham todos um excelente dia.

Pregoeiro

27/04/2020
10:00:29

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro

27/04/2020
10:01:13

Recebido o resultado da análise técnica, o setor demandante solicitou:

Pregoeiro

27/04/2020
10:01:28

9.11.1.2. Certificado de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional
de Química, dentro do prazo de validade (original ou cópia autenticada).

Pregoeiro

27/04/2020
10:01:44

9.11.2.1 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item
3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; ou 9.11.2.2 Declaração
emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do
objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017...

Pregoeiro

27/04/2020
10:01:53

...ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições
e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este
órgão.

Sistema

27/04/2020
10:02:04

Senhor fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 1.

Sistema

27/04/2020
10:06:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL E
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ/CPF: 12.403.105/0001-70, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro

27/04/2020
10:06:26

Desta forma, o prazo de envio da documentação é de 1 (um dia útil).
Encerrando o prazo de envio até o dia 28/04/2020, às 23:59:59 h, horário de
Brasília - DF.

Pregoeiro

27/04/2020
10:07:05

Por fim, suspendemos esta sessão pública, marcando a retomada da mesma
para o dia 29/04/2020, às 10 h, horário de Brasília. Tenham um bom dia.

Pregoeiro

29/04/2020
10:01:40

Bom dia a todos os licitantes.
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Pregoeiro

29/04/2020
10:02:50

Estamos retomando esta sessão pública e continuo aguardando o resultado da
análise da diligência pelo setor técnico demandante. Por isto, esperando este
resultado, suspendo esta sessão agora, marcando a retomada para o dia
30/04/2020, às 10: 30 h, horário de Brasília.

Pregoeiro

29/04/2020
10:02:58

Tenham um bom dia.

Pregoeiro

30/04/2020
10:30:57

Bom dia a todos os licitantes.

Pregoeiro

30/04/2020
10:31:25

Estamos retomando esta sessão pública e continuo aguardando o resultado da
análise da diligência pelo setor técnico demandante. Por isto, esperando este
resultado, suspendo esta sessão agora, marcando a retomada para o dia
06/05/2020, às 10: 00 h, horário de Brasília.

Pregoeiro

30/04/2020
10:31:35

Tenham todos um bom dia.

Pregoeiro

06/05/2020
10:01:47

Bom dia a todos.

Pregoeiro

06/05/2020
10:02:58

Estamos retomando esta sessão pública e informo que recebi o resultado da
análise do setor técnico.

Pregoeiro

06/05/2020
10:04:37

Segue:

Pregoeiro

06/05/2020
10:04:46

"No item 9.11.1.2 referente a qualificação técnica é solicitado registro no
Conselho regional de Química, visto que o responsável técnico deverá ter
condições técnicas para responder as demandas do sistema de abastecimento
complementar da UFPE. Saliento também que a necessidade do registro no
Conselho Regional de Química demonstra o que ...

Pregoeiro

06/05/2020
10:05:09

"...profissional é habilitado para responder às demandas específicas de
qualidade de água necessárias ao serviço na UFPE. Portanto, as documentações
não comprovam registro no Conselho Regional de Química e, assim sendo, NÃO
ATENDE ao solicitado nos itens de qualificação técnica presentes no Edital."

Pregoeiro

06/05/2020
10:05:58

Assim, a licitante está desclassificada por não apresentar a documentação
exigida no subitem 9.11.1.2 do edital.

Pregoeiro

06/05/2020
10:14:04

Observa-se, contudo, que a licitante remanescente PLANETA AGUA EXPRESS
EIRELI não anexou, no sistema Comprasnet, documentos habilitatórios,
conforme expressa o subitem 5.1 do edital e o art. 26 do Decreto DECRETO Nº
10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Pregoeiro

06/05/2020
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Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.

Pregoeiro

06/05/2020
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Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos
documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem
realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que
aderirem ao Sicaf. § 1º Os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos termos..
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...nos termos do disposto no art. 26.

Pregoeiro

06/05/2020
10:18:56

Assim, nem no SICAF, nem no sistema Comprasnet, foram enviados documentos
de análise técnica, consoante subitem 9.11 do edital, sendo, por isso,
desclassificado.

Sistema

06/05/2020
10:22:13

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

06/05/2020
10:22:41

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/05/2020 às
10:53:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

06/05/2020
10:22:13

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

20/05/2020 15:49

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

7 of 7

Informado
Fechamento de
Prazo

06/05/2020
10:22:41

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=...

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/05/2020 às
10:53:00.

Data limite para registro de recurso: 11/05/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 14/05/2020.
Data limite para registro de decisão: 21/05/2020.
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 10:55 horas do dia
06 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
ERIKA ELOENIA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

Voltar
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