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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI -
RO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO LICITATÓRIO

0187/2023/SEMOSP
Às 09:30:29 horas do dia 09 de Março de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio,
abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: A presente Licitação tem por objeto a
aquisição de 01 (uma) motoniveladora nova.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.594.006/0001-49 Grande Porte

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-94 Grande Porte

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-70 Microempresa

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

22548 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

14594006000149 NEW
HOLLAND

RG140B R$
1.400.000,00

Classificada --

79771 wc veiculos & maquinas ltda 21744769000194 XCMG GR1803BR R$
1.000.000,00

Classificada --

41739 HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38709349000170 XCMG GR1803BR R$
1.250.000,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

14.594.006/0001-
49

R$
1.400.000,00

02/03/2023
09:37:41

Classificado

FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

14.594.006/0001-
49

R$
1.336.000,00

09/03/2023
12:09:26

Negociacao
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$
1.250.000,00

09/03/2023
05:16:01

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$
1.000.000,00

08/03/2023
10:30:41

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 999.500,00 09/03/2023
09:32:43

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 990.000,00 09/03/2023
09:34:06

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 989.500,00 09/03/2023
09:34:25

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 940.000,00 09/03/2023
09:34:31

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 939.500,00 09/03/2023
09:35:01

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 939.000,00 09/03/2023
09:35:23

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 938.500,00 09/03/2023
09:35:58

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 937.000,00 09/03/2023
09:36:17

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 936.500,00 09/03/2023
09:36:55

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 936.000,00 09/03/2023
09:37:25

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 935.500,00 09/03/2023
09:37:42

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 935.000,00 09/03/2023
09:37:52

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 934.500,00 09/03/2023
09:38:06

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 934.000,00 09/03/2023
09:38:48

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 920.000,00 09/03/2023
09:40:00

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 914.900,00 09/03/2023
09:42:12

Fornecedor
Desclassificado
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Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ
Valor Lance
R$ Data/Hora Tipo

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 890.000,00 09/03/2023
09:42:15

Fornecedor
Desclassificado

HARD FORCE COMERCIAL LTDA 38.709.349/0001-
70

R$ 889.900,00 09/03/2023
09:43:10

Fornecedor
Desclassificado

wc veiculos & maquinas ltda 21.744.769/0001-
94

R$ 840.000,00 09/03/2023
09:43:20

Fornecedor
Desclassificado

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
41739

09/03/2023
09:31:09

Bom Dia Sr Pregoeiro!!!

Fornecedor
41739

09/03/2023
09:31:36

Bom Dia Sr Pregoeiro!!!

Sistema 09/03/2023
09:32:02

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 09/03/2023
09:32:17

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 09/03/2023
09:42:18

A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

Sistema 09/03/2023
09:45:23

A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.

Sistema 09/03/2023
09:46:35

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 09/03/2023
09:56:38

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 09/03/2023
09:56:58

O fornecedor wc veiculos & maquinas ltda venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$840.000,00.

Sistema 09/03/2023
12:05:44

Fornecedor: wc veiculos & maquinas ltda, com lance no valor de R$ 840.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo
abaixo: Por sua proposta estar em desconformidade com o edital tendo em vista que o objeto ofertado não é automática;
não possui sistema hidráulico com bomba de pistões axiais com fluxo variável; além do esterçamento das rodas dianteiras
ser inferior ao mínimo solicitado pelo termo de referência. !

Sistema 09/03/2023
12:05:44

O fornecedor HARD FORCE COMERCIAL LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$889.900,00.

Sistema 09/03/2023
12:08:00

Fornecedor: HARD FORCE COMERCIAL LTDA, com lance no valor de R$ 889.900,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo
abaixo: Tendo em vista que o objeto ofertado estar em desconformidade com o edital tendo em vista que o objeto ofertado
não é automática; não possui sistema hidráulico com bomba de pistões axiais com fluxo variável; além do esterçamento
das rodas dianteiras ser inferior ao mínimo solicitado pelo termo de referência. !

Sistema 09/03/2023
12:08:00

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de
R$1.400.000,00.

Sistema 09/03/2023
12:09:04

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 30 minutos.

Sistema 09/03/2023
12:09:26

ITEM 1 negociado no valor de R$ 1.336.000,00 pelo fornecedor ID: 22548 - Data Prop.: 02/03/2023 09:37:41

Fornecedor
22548

09/03/2023
12:12:19

Senhor pregoeiro, bom dia. Infelizmente, não nos é possível conceder desconto adicional. O valor ora negociado visa apenas evitar o
fracasso do item e representa um grande esforço de nossa parte. Os reajustes têm sido frequentes pelo fabricante. Agradecemos a
compreensão.
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Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
22548

09/03/2023
12:13:37

O valor ofertado pelos demais licitantes é, claramente, tendente a tumultuar o certame, vez que o produto não atende às exigências
mínimas de qualidade e desempenho. Inclusive, merecem as sanções previstas no edital e legislação, devido terem prestado
informações falsas à Administração Pública, o que ora se requer.

Sistema 09/03/2023
12:21:35

O tempo de negociação foi encerrado.

Fornecedor
22548

09/03/2023
13:00:43

Lembramos que o folheto/folder já foi enviado juntamente com a proposta inicial. Agradecemos.

Fornecedor
22548

10/03/2023
12:12:51

Bom dia, senhor pregoeiro. O certame terá prosseguimento hoje?

Sistema 10/03/2023
12:42:10

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FERTISOLO
COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -14.594.006/0001-49 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos
habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Fornecedor
22548

10/03/2023
13:12:49

Documentos enviados. Caso seja necessário algo mais, estamos ao dispor. Obrigado.

Fornecedor
22548

10/03/2023
13:43:21

Nos parece que houve engano na redação do edital, vez que não há nenhuma sentido em exigir assistência técnica em Vilhena
quando o equipamento destina-se ao Município de Cabixi. Entendemos que tenha havido equívoco, talvez ao utilizar modelo de outro
município.

Fornecedor
22548

10/03/2023
13:46:38

Então, fica claro o direcionamento. À apreciação superior. Solicitamos que seja verificado junto ao órgão solicitante.

Fornecedor
22548

10/03/2023
13:47:16

Quais seriam essas empresas, devidamente autorizadas pelos fabricantes, senhor pregoeiro?

Fornecedor
22548

10/03/2023
13:48:31

Possuímos instalações completas e autorizadas pelo fabricante nas cidades de Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná, conforme consta
da declaração. Agradecemos.

Sistema 13/03/2023
11:37:25

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

Sistema 13/03/2023
12:07:25

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Sistema 13/03/2023
12:27:49

A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: Diante da habilitação e classificação da empresa vencedora e da ausência de
recursos, encerro e adjudico o presente certame..

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.594.006/0001-49 R$ 1.336.000,00

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 09/03/2023
09:30:29

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!

Pregoeiro 09/03/2023
09:30:33

Senhores licitantes, bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2023. Meu nome é Allison, sou o pregoeiro do
Município de Cabixi – RO, responsável pela condução deste certame. O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o
de MENOR PREÇO POR ITEM.

Pregoeiro 09/03/2023
09:31:30

Todas as propostas serão classificadas à fase de lances, pois no momento fica imprecisa a verificação de elementos que contrariem as
disposições do edital

Pregoeiro 09/03/2023
09:31:39

Na fase de aceitabilidade de propostas, porém, será realizada análise mais pormenorizada, tanto em relação ao preço quanto em relação
ao detalhamento de especificações da proposta, no tocante à proposta vencedora(s).

Pregoeiro 09/03/2023
09:32:08

Desejamos boa sorte a todos, bons lances, e claro, muita atenção e responsabilidade na propositura de lances durante a sessão, pois
lances não honrados poderão ocasionar penalidades nos termos legais.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 09/03/2023
09:46:27

Em busca de melhores ofertas, estarei abrindo prazo para negociação com o detentor da melhor proposta.

Pregoeiro 09/03/2023
09:56:50

Será feito o aceite da proposta para que seja possível a convocação da proposta readequada, podendo ainda ser recusada caso evidencie
alguma inconformidade.

Pregoeiro 09/03/2023
09:57:33

Suspendo a sessão para que a empresa envie a sua proposta final dentro do prazo estipulado, ao tempo em que estaremos analisando a
documentação de habilitação da empresa. Assim que verificarmos o envio da mesma retornamos a sessão.

Pregoeiro 09/03/2023
09:58:19

Saliento que a empresa deverá encaminhar a proposta de preços devidamente preenchida na forma do Anexo II – MODELO DE
PROPOSTA DEFINITIVA, bem como encaminhar os folders, encartes ou catálogos de todos os produtos ofertados, que permita e facilite a
avaliação do item.

Pregoeiro 09/03/2023
09:58:43

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 09/03/2023 10:00:00hs até o dia 09/03/2023 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

wc veiculos & maquinas ltda.

Sistema 09/03/2023
10:01:19

O fornecedor wc veiculos & maquinas ltda acabou de ENVIAR proposta_ajustada_junto_com_folder_1678366878.pdf no proposta final.

Sistema 09/03/2023
10:01:53

O fornecedor wc veiculos & maquinas ltda acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Pregoeiro 09/03/2023
10:23:29

Senhor licitante, verificamos que o item ofertado não condiz com a descrição da proposta. A máquina no modelo ofertado XCMG
GR1803BR é de transmissão SEMI AUTOMATICA, e não automática; não possui sistema hidráulico com bomba de pistões axiais com
fluxo variável e sim bomba de engrenagens; além do esterçamento das rodas dianteiras ser inferior ao mínimo solicitado pelo termo de
referência.

Sistema 09/03/2023
12:00:01

O prazo para o fornecedor wc veiculos & maquinas ltda enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 09/03/2023
12:01:52

Senhor licitante, a vossa proposta fora analisa por essa equipe de pregão, bem como pela secretaria de origem, entendemos que a
mesma não atende as especificações do presente edital

Pregoeiro 09/03/2023
12:07:30

Senhor licitante HARD FORCE COMERCIAL LTDA, verificamos que o item ofertado é o mesmo do licitante classificado em primeiro lugar,
o qual já verificamos que não atende às especificações do presente edital, portanto aplica-se o mesmo critério de desclassificação.

Pregoeiro 09/03/2023
12:08:54

Senhor licitante FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, solicitamos neste primeiro momento negociação do
objeto.

Pregoeiro 09/03/2023
12:10:54

Senhor licitante, há possibilidade de um desconto maior?

Pregoeiro 09/03/2023
12:22:04

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do
dia 09/03/2023 12:25:00hs até o dia 09/03/2023 14:25:00hs para o(s) fornecedor(es):

FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Sistema 09/03/2023
12:23:11

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 09/03/2023
12:25:30

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
pe052023_cabixi_prop_definitiva_1678375530.pdf no proposta final.

Pregoeiro 09/03/2023
12:27:08

Saliento que a empresa deverá encaminhar a proposta de preços devidamente preenchida na forma do Anexo II – MODELO DE
PROPOSTA DEFINITIVA, bem como encaminhar os folders, encartes ou catálogos de todos os produtos ofertados, que permita e facilite a
avaliação do item.

Sistema 09/03/2023
13:23:40

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
motoniv_rg140b_2021_1678379019.pdf no proposta final.

Pregoeiro 09/03/2023
13:46:44

Senhores licitantes, dada a hora, vamos suspender este certame e retornamos com o mesmo amanhã, sexta-feira, às 12h horário de
Brasília.

Sistema 09/03/2023
14:25:01

O prazo para o fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Pregoeiro 10/03/2023
12:32:47

Bom dia senhores licitantes, peço desculpas pelo atraso, devido a alguns problemas técnicos não conseguimos prosseguir com o
andamento do certame ainda. Procederemos a finalização das analises neste momento.

Pregoeiro 10/03/2023
12:41:59

Senhor licitante, solicito o envio da documentação complementar obrigatória, conforme item 16 do edital.
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Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 10/03/2023
12:42:41

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de
Disputa, do dia 10/03/2023 12:45:00hs até o dia 10/03/2023 14:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Pregoeiro 10/03/2023
12:43:29

"16.1. A licitante vencedora deverá apresentar os documentos complementares para efeito de comprovação de cumprimento da Garantia
Técnica e outros conforme abaixo relacionados, sob pena de desclassificação: I. Documento contendo a razão social e o endereço das
empresas que prestarão assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de Rondônia, por um período mínimo de
um ano, tendo ao menos uma empresa localizada na cidade de Vilhena/RO. II. Declaração de que a entrega técnica será efetuada no local
determinado pelo órgão e ou instituição, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas sobre operação, o emprego, a
manutenção básica e a segurança do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente. III. Declaração de que a assistência
técnica será prestada com prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos para atendimento, sem ônus de deslocamento e
hospedagem. Deverá o proponente indicar o endereço da pessoa jurídica responsável pelo serviço de assistência técnica, deverá ser
anexada declaração em papel timbrado deste com reconhecimento de firma no qual o mesmo se responsabiliza pelos serviços e prazos
pactuados e que possui mecânicos treinados na fábrica e dispõe de estoque de peças para pronto atendimento sempre que for solicitado.
O designado deverá ser autorizado de fábrica, comprovando através do site do fabricante e ou através de declaração com firma
reconhecida do fabricante reconhecendo a designada como autorizada a prestar serviços de assistência técnica; reservando ainda ao
contratante o direito de fazer diligências para atestar o supracitado."

Sistema 10/03/2023
13:07:05

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_at_1678464425.pdf
no habilitanet.

Sistema 10/03/2023
13:09:47

O fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
declaracao_conc_autorizado_nhce_brz_fertisolo_1678464587.pdf no habilitanet.

Pregoeiro 10/03/2023
13:32:15

Não verificamos na declaração o endereço da empresa localizada na cidade de Vilhena/RO, conforme é pedido.

Pregoeiro 10/03/2023
13:45:11

Senhor licitante, não houve nenhum equivoco na redação do mesmo. Fora solicitado no inciso I do subitem 16.1 "Documento contendo a
razão social e o endereço das empresas que prestarão assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do Estado de
Rondônia, por um período mínimo de um ano, tendo ao menos uma empresa localizada na cidade de Vilhena/RO."

Pregoeiro 10/03/2023
13:46:20

Pois a cidade de Vilhena é a mais próxima deste município com um grande numero de empresas que prestam tais serviços e não há
dentro de Cabixi nenhuma empresa que presta a assistência técnica e reposição de peças

Pregoeiro 10/03/2023
13:48:12

Encaminharei à Secretaria de origem tais questionamentos para que sejam esclarecidos!

Sistema 10/03/2023
13:48:47

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 005/2023 foi SUSPENSO.
Motivo: Para análise dos questionamentos impetrados na sessão. A REABERTURA será no dia 13/03/2023 11:30 (horário de Brasília),
para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 10/03/2023
14:45:02

O prazo para o fornecedor FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA enviar os documentos complementares
está encerrado.

Sistema 13/03/2023
11:27:45

O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo proc_187_1678717665.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da
opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Sistema 13/03/2023
11:30:23

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 005/2023 foi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 13/03/2023
11:30:29

Senhor licitante, encaminho a resposta da secretaria na aba documentos, informo que a mesma aceitou a declaração enviada e quanto a
localidade da assistência técnica.

Pregoeiro 13/03/2023
11:37:15

Tendo em vista que a proposta enviada está de acordo com o edital, daremos continuidade com os procedimentos finais do certame,
portanto, neste momento estarei abrindo prazo para recurso deste lote

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:27:49 horas do dia 13 de Março de 2023 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Allison Maicon Bento Pretto
Pregoeiro(a) Oficial
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