
Página 1 de 8

ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - Pregão Eletrônico nº 022/2021-PE/SRP

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

11/03/2021 23:26 11/03/2021 23:30 18/03/2021 18:00 23/03/2021 13:30 23/03/2021 14:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SOBRE
SUPERFÍCIES

1,35 99.689 - M² Homologado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

11/03/2021 Sanitização.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/03/2021 - 15:15 Negociação aberta para o processo
Pregão Eletrônico nº 022/2021-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2021 - 15:16 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/03/2021 às 17:30.

23/03/2021 - 17:47 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2021 - 17:54 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/03/2021 - 18:25 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/03/2021 - 20:14 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 17:30 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 17:46 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 17:55 Documentos solicitados para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº 022/2021-
PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 17:56 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 17:58 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/04/2021 - 18:03 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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01/04/2021 - 18:10 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2021 - 09:27 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/04/2021 - 21:00 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/04/2021 - 15:14 Intenção de recurso enviada para o
processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Pregão Eletrônico nº
022/2021-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Serviço de Sanitização
sobre superfícies

J P DA C AZEVEDO
REFRIGERACAO EIRELI

REVITTA SERVICE REVITTA SERVICE 0,40 99.689 39.875,60

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Serviço de Sanitização sobre superfícies
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DOUGLAS COSTA
PENA EIRELI

27.895.458/0001-
02

22/03/2021 -
22:16:32

Serviço Serviço 99.689 1,34 133.583,26 Sim

I. C. DA CRUZ
ROBERTO EIRELI

11.435.664/0001-
08

22/03/2021 -
18:43:01

DEDETIZAÇÃO
SANITIZAÇÃO

I C DA CRUZ
ROBERTO EIRELI

99.689 1,33 132.586,37 Sim

D MAIA MACHADO* 33.282.577/0001-
92

22/03/2021 -
23:16:27

SANITIZACAO SANITIZACAO 99.689 0,39 38.878,71 Sim

J P DA C AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

32.293.658/0001-
25

23/03/2021 -
07:14:11

REVITTA
SERVICE

REVITTA
SERVICE

99.689 0,77 76.760,53 Sim

vital comercio locação e
serviço ltda

04.950.759/0001-
96

23/03/2021 -
11:37:06

MULTIBAC BP LGR INDÚST. E
COM. DE
PRODUTOS DE
LIMPEZ

99.689 1,33 132.586,37 Sim

HIGICLER
DISTRIBUIDORA LTDA
- ME

23.624.879/0001-
48

23/03/2021 -
13:01:26

DESINFECÇÃO
DE AMBIENTES E
SUPERFICIES

DESINFECÇÃO
DE AMBIENTES E
SUPERFICIES

99.689 2,41 240.250,49 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA - ME 23.624.879/0001-48 90 dias

DOUGLAS COSTA PENA EIRELI 27.895.458/0001-02 360 dias

D MAIA MACHADO 33.282.577/0001-92 90 dias

vital comercio locação e serviço ltda 04.950.759/0001-96 90 dias

J P DA C AZEVEDO REFRIGERACAO EIRELI 32.293.658/0001-25 90 dias

I. C. DA CRUZ ROBERTO EIRELI 11.435.664/0001-08 90 dias



Página 3 de 8

Lances Enviados
0001 - Serviço de Sanitização sobre superfícies
Data Valor CNPJ

22/03/2021 - 18:43:01 1,33 (proposta) 11.435.664/0001-08

22/03/2021 - 22:16:32 1,34 (proposta) 27.895.458/0001-02

22/03/2021 - 23:16:27 0,39 (proposta) 33.282.577/0001-92

23/03/2021 - 07:14:11 0,77 (proposta) 32.293.658/0001-25

23/03/2021 - 11:37:06 1,33 (proposta) 04.950.759/0001-96

23/03/2021 - 13:01:26 2,41 (proposta) 23.624.879/0001-48

23/03/2021 - 14:53:37 1,31 04.950.759/0001-96

23/03/2021 - 14:54:39 0,70 32.293.658/0001-25

23/03/2021 - 14:54:57 1,29 27.895.458/0001-02

23/03/2021 - 14:56:51 0,65 27.895.458/0001-02

23/03/2021 - 14:58:00 1,28 04.950.759/0001-96

23/03/2021 - 14:58:09 0,60 32.293.658/0001-25

23/03/2021 - 15:00:04 0,49 27.895.458/0001-02

23/03/2021 - 15:01:15 0,48 32.293.658/0001-25

23/03/2021 - 15:02:20 0,45 27.895.458/0001-02

23/03/2021 - 15:03:56 0,44 32.293.658/0001-25

23/03/2021 - 15:04:37 0,41 27.895.458/0001-02

23/03/2021 - 15:05:05 0,40 32.293.658/0001-25

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:43

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

3886890 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

04/08/2017 - RG

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:43

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

865.354.472-00 - - - CPF

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:44

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

32.293.658/0001-25 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

18/03/2021 - CNPJ

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:46

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

2021022800585524439697 Caixa Economica
Ferderal

28/02/2021 29/03/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:47

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

8903483/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

12/03/2021 07/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:49

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

312.016-2 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BELÉM

22/09/2020 10/04/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:51

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

03191108074959 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

19/03/2021 17/06/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:55

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

702021080432847-0 SEFA PA 18/03/2021 14/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
06:58

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

8903483/2021 MINISTERIO DO
TRABALHO

12/03/2021 07/09/2021 inexistência de débitos
inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:01

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- - 20/12/2018 - Contrato Social

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:04

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BELÉM

25/09/2020 25/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735462&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735471&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735471&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735471&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735475&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735475&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735514&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:05

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- SEFA PA 18/03/2021 14/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:06

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- MINSTERIO DA
FAZENDA

24/10/2020 22/04/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:06

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- - - - CONTRATO SOCIAL

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:07

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- JUCEPA 13/01/2020 30/04/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:08

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

- - FIC

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:13

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- - - 23/03/2022 ATESTADO DE
CAPACIDADE
TÉCNICA

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:43

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

02/12/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

J P DA C
AZEVEDO
REFRIGERACAO
EIRELI

23/03/2021 -
07:45

JOAO PAULO DA
COSTA AZEVEDO

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

04/05/2021 - 10:05 - - - -

0001 - Serviço de Sanitização sobre superfícies Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

04.950.759/0001-96 23/03/2021 - 17:47:05 BOA TARDE. SENHOR PREGOEIRO, SOLICITO A INABILITAÇÃO DA
EMPRESA J P DA C AZEVEDO REFRIGERAÇÃO EIRELI PELOS SEGUINTES
MOTIVOS:

01 - A EMPRESA NAO DETÉM CNAE COMPATÍVEL PARA O SERVIÇO DE
SANITIZAÇÃO - O CNAE COMPATÍVEL É: 81.29-0-00

02 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU A LICENÇA SANITÁRIA.

03 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IMCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO
DE SANITIZAÇÃO E O CNPJ CITADO NO ATESTADO É DIVERGENTE DO
CNPJ APRESENTADO NO CADASTRO FEDERAL.

04 - O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO PELA EMPRESA ESTÁ
INCOMPLETO, NAO FOI APRESENTADO O ÍNDICE DE LIQUIDEZ, TERMO DE
ABERTURA E ENCERRAMENTO.

Diante dos fatos ocorridos e expostos, solicito a INABILITAÇÃO da empresa
suspostamente vencedora do certame.

Indeferido

Justificativa: Verificado o atestado constatou-se que o CNPJ estão corretos, no edital não foi solicitada a Licença Sanitária, o Cnae 81.21-4-00 atende as necessidades para
execução do serviço, no edital não pede que seja apresentado o TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO do balanço e a analise do balanço e possível constatar a situação
financeira da empresa.

27.895.458/0001-02 23/03/2021 - 17:54:18 Solicito a desclassificação da empresa classificada em primeiro lugar, pelo mesmo
motivo da desclassificação da outra empresa antes da fase de lances: Preço
abaixo de 30% do valor de referência, conforme mensagem do próprio pregoeiro
no chat. Aliado a isto, a empresa não possui atividade compatível com o certame.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado a empresa documentação que comprove a capacidade de execução do serviço pelo valor ofertado, devido a urgencia do serviço em razão da
pandemia do COVID-19.

04.950.759/0001-96 23/03/2021 - 18:25:43 SENHOR PREGOEIRO, COMPLEMENTANDO NOSSO PEDIDO DE
INABILITAÇÃO, O PREÇO APRESENTADO PELA EMPRESA ESTÁ
INEXEQUÍVEL.

Indeferido

Justificativa: Será solicitado a empresa documentação que comprove a capacidade de execução do serviço pelo valor ofertado.

04.950.759/0001-96 24/03/2021 - 20:14:35 Boa noite senhor pregoeiro, tendo em vista a cessão foi interrompida sem
nenhuma manifestação dessa comissão quanto ao motivo ocorrido, não tem
possibilidade dos licitantes ficar no aguardo on-line, peço por gentileza entra em
contato através de e-mail, para comunicar um agendamento da cessão, ou
manifeste pelo chat, temos compromisso inadiáveis, não seria prudente a
reabertura sem um aviso formal de data e horas a todos os participantes.
Desde já agradeço.

Indeferido

Justificativa: Não houve manifestação de intenção de recurso.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735522&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735527&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735560&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735560&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735560&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735730&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735730&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1735743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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27.895.458/0001-02 01/04/2021 - 17:30:58 Sr pregoeiro, onde está a impessoalidade no processo? A outra empresa foi
desclassificada por apresentar valor 70% abaixo do estimado. A atual detentora
também encontra-se neste valor. É o critério que o proprio senhor adotou na
abertura do certame.

Indeferido

Justificativa: A empresa não apresentou nenhuma informação para intenção de recurso, informo ao senhor licitante que para intencionar recurso se faz necessário que o licitante
indique um ou mais motivos pelos quais estará recorrendo.

04.950.759/0001-96 01/04/2021 - 17:46:15 SENHOR PREGOEIRO,FAVOR APLICAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E
DESCLASSIFIQUE O SUPOSTO VENCEDOR DO PROCESSO PELO MESMO
MOTIVO QUE FOI DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL ANTES DA FASE
DE LANCES.

Indeferido

Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a
composição de preço aonde demonstra que consegue executar o serviço no valor proposto.

27.895.458/0001-02 01/04/2021 - 17:56:46 Mas é o próprio senhor que está descumprindo um dos princípios basilares das
licitações, ao adotar critério `x` para um, e `y` para outro. Se isso não é motivo de
recurso, nada mais é. É só fazer as contas pregoeiro que o senhor poderá resolver
logo essa questão é seguir com o processo. Do contrário, perderá dias em fase
recursal para por fim, ter que rever a decisão. Não seria mais prudente rever
agora, de posse destas informações?

Indeferido

Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a
composição de preço aonde demonstra que consegue executar o serviço no valor proposto, lembrando aos senhores que existiu uma fase de disputa de preço aonde os
senhores participaram até valores próximos.

27.895.458/0001-02 01/04/2021 - 17:58:08 Mas é o próprio senhor que está descumprindo um dos princípios basilares das
licitações, ao adotar critério `x` para um, e `y` para outro. Se isso não é motivo de
recurso, nada mais é. É só fazer as contas pregoeiro que o senhor poderá resolver
logo essa questão é seguir com o processo. Do contrário, perderá dias em fase
recursal para por fim, ter que rever a decisão. Não seria mais prudente rever
agora, de posse destas informações? E não faz sentido perder tempo abrindo
prazo ao licitante apresentar composição de custos, pois se o senhor aceitar essa
proposta, a outra licitante simplesmente entra com ação para anular o processo,
por ter supostamente sido desclassificada incorretamente.

Indeferido

Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a
composição de preço aonde demonstra que consegue executar o serviço no valor proposto, lembrando aos senhores que existiu uma fase de disputa de preço aonde os
senhores participaram até valores próximos.

04.950.759/0001-96 01/04/2021 - 18:03:19 SENHOR PREGOEIRO, O SENHOR NÃO PODE FAZER A DEFESA DA
EMPRESA EM QUESTÃO. SUA DECISÃO DEVE SER IMPARCIAL, O SENHOR
ESTÁ USANDO DE SUA AUTORIDADE COMO PREGOEIRO PARA
FAVORECER SEU PRÓPRIO INTERESSE. NÓS VAMOS LHE REPRESENTAR
PRAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APRECIAR SUAS AÇÕES
AÇÕES E CONDUÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO EM QUESTÃO.
O SENHOR ESTÁ ABUSANDO DE SUA AUTORIDADE.

Indeferido

Justificativa: A apreciação dos documentos da empresa e de seus valores foram analisados e levado em consideração todos os questionamentos, apenas foi verificado e
esclarecido apontamentos feitos, não existe descrito no texto motivação/justificativa para intenção.

04.950.759/0001-96 01/04/2021 - 18:10:04 SENHOR PREGOEIRO, NESTE EXATO MOMENTO, O SENHOR ESTÁ
ABUSANDO DE SUA AUTORIDADE COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA
FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO OU DE OUTREM, a lei contra o abuso de
autoridade (nº 13.869/19), norma que expande o que a legislação anterior
entendia como condutas excessivas por parte de servidores públicos e
autoridades.
Portanto, nós vamos lhe representar no Tribunal de contas do estado do Pará,
Ministério Público estadual, justiça federal e vamos impetrar um mandado de
segurança para resguardar nosso direito líquido e certo.

Indeferido

Justificativa: Senhores, a intenção de recurso deve ser motivada/justificada para que seja aceita, no momento não encontro no seu texto algo do tipo para motivar o recurso.

27.895.458/0001-02 15/04/2021 - 09:27:56 Bom dia senhor pregoeiro. Solicitamos por gentileza que dê os avisos que
precisam ser dados, independente de horário pré estabelecido. Do modo como a
sessão está sendo conduzida, atrapalha muito o andamento da nossa empresa. e
das demais.

Indeferido

Justificativa: Senhores o espaço é para intenção de recurso.

04.950.759/0001-96 16/04/2021 - 21:00:12 boa noite senhor pregoeiro
tendo em vista um enorme embaralho nesse processo, que esta quase
completando um meis de sua abertura, absurdo que sem duvida a sanitização e
um serviço exencial no combate a pandemia,
mas não vejo como sera sua manifestação, ate quando vai ser conduzida dessa
forma, o mais correto seria uma nova publicação

Indeferido

Justificativa: Senhores, novamente informo esse espaço e para intenção de recurso e esta sendo usado como chat pelos senhores.

04.950.759/0001-96 19/04/2021 - 15:14:05 boa tarde senhor dougalas, favor entre em contato comimigo por gentileza Indeferido

Justificativa: Senhores, novamente informo esse espaço e para intenção de recurso e esta sendo usado como chat pelos senhores.

Chat
Data Apelido Frase

23/03/2021 - 14:33:54 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/03/2021 - 14:36:44 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,39 cancelada pelo pregoeiro.

23/03/2021 - 14:36:44 Sistema Motivo: A PRESENTE PROPOSTA ENCONTRA-SE INEXEQUIVEL POR ESTAR 71% ABAIXO DO
ESTIMADO PARA ESTÁ LICITAÇÃO.

23/03/2021 - 14:37:06 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/03/2021 - 14:37:06 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/03/2021 - 14:37:06 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
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23/03/2021 - 14:46:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/03/2021 - 14:46:54 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/03/2021 - 15:07:06 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/03/2021 - 15:15:54 Sistema O item 0001 teve como arrematante J P DA C AZEVEDO REFRIGERACAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,40.

23/03/2021 - 15:15:54 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/03/2021 - 15:16:10 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/03/2021 às 17:30.

23/03/2021 - 15:49:05 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

23/03/2021 - 17:47:05 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/03/2021 - 17:54:18 Sistema O fornecedor DOUGLAS COSTA PENA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/03/2021 - 18:25:43 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

24/03/2021 - 20:14:35 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

31/03/2021 - 13:50:05 Pregoeiro Boa tarde senhores, estamos retornando agora, estavamos com problemas de internet e também estava com
COVID e fiquei internado, daremos prosseguimento no processo amanhã 01/04 as 14:30 para finalizar o
processo.

01/04/2021 - 14:26:54 Pregoeiro Boa tarde senhores

01/04/2021 - 14:27:07 Pregoeiro daremos continuidade no processo

01/04/2021 - 14:28:58 Pregoeiro Estamos com um pouco de dificuldade no acesso a internet

01/04/2021 - 17:21:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

01/04/2021 - 17:21:51 Sistema Intenção: Boa noite senhor pregoeiro, tendo em vista a cessão foi interrompida sem nenhuma manifestação
dessa comissão quanto ao motivo ocorrido, não tem possibilidade dos licitantes ficar no aguardo on-line,
peço por gentileza entra em contato através de e-mail, para comunicar um agendamento da cessão, ou
manifeste pelo chat, temos compromisso inadiáveis, não seria prudente a reabertura sem um aviso formal de
data e horas a todos os participantes. Desde já agradeço.

01/04/2021 - 17:21:51 Sistema Justificativa: Não houve manifestação de intenção de recurso.

01/04/2021 - 17:26:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

01/04/2021 - 17:26:34 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO, COMPLEMENTANDO NOSSO PEDIDO DE INABILITAÇÃO, O PREÇO
APRESENTADO PELA EMPRESA ESTÁ INEXEQUÍVEL.

01/04/2021 - 17:26:34 Sistema Justificativa: Será solicitado a empresa documentação que comprove a capacidade de execução do serviço
pelo valor ofertado.

01/04/2021 - 17:27:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

01/04/2021 - 17:27:25 Sistema Intenção: Solicito a desclassificação da empresa classificada em primeiro lugar, pelo mesmo motivo da
desclassificação da outra empresa antes da fase de lances: Preço abaixo de 30% do valor de referência,
conforme mensagem do próprio pregoeiro no chat. Aliado a isto, a empresa não possui atividade compatível
com o certame.

01/04/2021 - 17:27:25 Sistema Justificativa: Será solicitado a empresa documentação que comprove a capacidade de execução do serviço
pelo valor ofertado, devido a urgencia do serviço em razão da pandemia do COVID-19.

01/04/2021 - 17:30:58 Sistema O fornecedor DOUGLAS COSTA PENA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

01/04/2021 - 17:44:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

01/04/2021 - 17:44:33 Sistema Intenção: Sr pregoeiro, onde está a impessoalidade no processo? A outra empresa foi desclassificada por
apresentar valor 70% abaixo do estimado. A atual detentora também encontra-se neste valor. É o critério que
o proprio senhor adotou na abertura do certame.

01/04/2021 - 17:44:33 Sistema Justificativa: A empresa não apresentou nenhuma informação para intenção de recurso, informo ao senhor
licitante que para intencionar recurso se faz necessário que o licitante indique um ou mais motivos pelos
quais estará recorrendo.

01/04/2021 - 17:46:15 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

01/04/2021 - 17:51:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

01/04/2021 - 17:51:23 Sistema Intenção: BOA TARDE. SENHOR PREGOEIRO, SOLICITO A INABILITAÇÃO DA EMPRESA J P DA C
AZEVEDO REFRIGERAÇÃO EIRELI PELOS SEGUINTES MOTIVOS: 01 - A EMPRESA NAO DETÉM
CNAE COMPATÍVEL PARA O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - O CNAE COMPATÍVEL É: 81.29-0-00 02 - A
EMPRESA NÃO APRESENTOU A LICENÇA SANITÁRIA. 03 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
IMCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E O CNPJ CITADO NO ATESTADO É
DIVERGENTE DO CNPJ APRESENTADO NO CADASTRO FEDERAL. 04 - O BALANÇO PATRIMONIAL
APRESENTADO PELA EMPRESA ESTÁ INCOMPLETO, NAO FOI APRESENTADO O ÍNDICE DE
LIQUIDEZ, TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO. Diante dos fatos ocorridos e expostos, solicito a
INABILITAÇÃO da empresa suspostamente vencedora do certame.

01/04/2021 - 17:51:23 Sistema Justificativa: Verificado o atestado constatou-se que o CNPJ estão corretos, no edital não foi solicitada a
Licença Sanitária, o Cnae 81.21-4-00 atende as necessidades para execução do serviço, no edital não pede
que seja apresentado o TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO do balanço e a analise do balanço e
possível constatar a situação financeira da empresa.

01/04/2021 - 17:51:59 Pregoeiro Senhores, devido o horario iremos suspender o processo e retomaremos na segunda as 08:30.

01/04/2021 - 17:52:31 Pregoeiro Segunda feira dia 05/04/2021 as 08:30

01/04/2021 - 17:55:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 05/04/2021.

01/04/2021 - 17:55:57 Sistema Motivo: Devido o valor final na fase de lance está muito abaixo do valor de referencia estimado, a empresa J
P DA C AZEVEDO REFRIGERACAO EIRELI devera apresentar composição de preço aonde demonstre que
atendera a administração com o valor ofertado.

01/04/2021 - 17:56:46 Sistema O fornecedor DOUGLAS COSTA PENA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

01/04/2021 - 17:58:08 Sistema O fornecedor DOUGLAS COSTA PENA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

01/04/2021 - 18:03:19 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

01/04/2021 - 18:10:04 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

05/04/2021 - 08:48:24 Pregoeiro Bom dia senhores
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09/04/2021 - 17:37:21 Pregoeiro Boa tarde senhores, daremos continuidade na segunda feira 12/04/2021 no processo as 08:30

12/04/2021 - 20:48:04 Pregoeiro Senhores, boa noite, devido a problemas no fornecimento de internet não foi possivel iniciar o processo no
horario combinado, daremos continuidade ao processo na quarta feira dia 14/04/2021 as 9:00.

13/04/2021 - 11:38:06 Pregoeiro Bom dia senhores

13/04/2021 - 11:51:59 Pregoeiro Aguardarei 0:30 minutos para dar inicio conforme informado ontem para que os fornecedores façam acesso
ao sistema.

13/04/2021 - 11:53:03 Pregoeiro amanhã dia 14/04/2021 a partir das 9:00hs.

14/04/2021 - 15:43:21 Pregoeiro Senhores por motivos técnicos não conseguimos acessar o sistema, daremos continuidade ao processo
amanhã 15/04/2021 as 09:00 horario de Brasília

15/04/2021 - 09:27:56 Sistema O fornecedor DOUGLAS COSTA PENA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

15/04/2021 - 11:03:05 Pregoeiro Bom dia Senhores, por problemas técnicos no fornecimento de internet, daremos continuidade as 14:00hs,
desde ja agradeço e peço desculpas por esses atrasos.

15/04/2021 - 14:28:31 Pregoeiro Boa Tarde senhores

15/04/2021 - 14:28:45 Pregoeiro Vamos dar continuidade ao Processo

16/04/2021 - 21:00:12 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

19/04/2021 - 15:14:05 Sistema O fornecedor vital comercio locação e serviço ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

20/04/2021 - 17:55:34 Pregoeiro Boa tarde senhores, infelizmente estamos passando por problemas técnicos no fornecimento de internet no
municipio, daremos continuidade no processo na quinta feira dia 22 de abril de 2021 as 14:00hs. Desde ja
agradeço a compreenção de todos.

27/04/2021 - 17:43:03 Pregoeiro Senhores, boa tarde daremos continuidade ao processo dia 28/04/2021 as 15:00hs.

03/05/2021 - 08:18:20 Pregoeiro Bom dia senhores, terminamos as analises dos documentos, daremos continuidade no processo amanhã as
09:00hs, 04/05/2021.

04/05/2021 - 09:34:32 Pregoeiro Bom dia senhores

04/05/2021 - 09:35:16 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J P DA C AZEVEDO REFRIGERACAO
EIRELI.

04/05/2021 - 09:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/05/2021 às 10:05.

04/05/2021 - 10:06:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:06:52 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO,FAVOR APLICAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DESCLASSIFIQUE O
SUPOSTO VENCEDOR DO PROCESSO PELO MESMO MOTIVO QUE FOI DESCLASSIFICADA A
PROPOSTA INICIAL ANTES DA FASE DE LANCES.

04/05/2021 - 10:06:53 Sistema Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em
mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a composição de preço aonde demonstra
que consegue executar o serviço no valor proposto.

04/05/2021 - 10:09:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:09:21 Sistema Intenção: Mas é o próprio senhor que está descumprindo um dos princípios basilares das licitações, ao
adotar critério `x` para um, e `y` para outro. Se isso não é motivo de recurso, nada mais é. É só fazer as
contas pregoeiro que o senhor poderá resolver logo essa questão é seguir com o processo. Do contrário,
perderá dias em fase recursal para por fim, ter que rever a decisão. Não seria mais prudente rever agora, de
posse destas informações?

04/05/2021 - 10:09:21 Sistema Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em
mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a composição de preço aonde demonstra
que consegue executar o serviço no valor proposto, lembrando aos senhores que existiu uma fase de disputa
de preço aonde os senhores participaram até valores próximos.

04/05/2021 - 10:09:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:09:56 Sistema Intenção: Mas é o próprio senhor que está descumprindo um dos princípios basilares das licitações, ao
adotar critério `x` para um, e `y` para outro. Se isso não é motivo de recurso, nada mais é. É só fazer as
contas pregoeiro que o senhor poderá resolver logo essa questão é seguir com o processo. Do contrário,
perderá dias em fase recursal para por fim, ter que rever a decisão. Não seria mais prudente rever agora, de
posse destas informações? E não faz sentido perder tempo abrindo prazo ao licitante apresentar composição
de custos, pois se o senhor aceitar essa proposta, a outra licitante simplesmente entra com ação para anular
o processo, por ter supostamente sido desclassificada incorretamente.

04/05/2021 - 10:09:56 Sistema Justificativa: Senhores, o problema com a demora se deu por motivos técnicos conforme relatado em
mensagens anteriores, a empresa apresentou conforme solicitado a composição de preço aonde demonstra
que consegue executar o serviço no valor proposto, lembrando aos senhores que existiu uma fase de disputa
de preço aonde os senhores participaram até valores próximos.

04/05/2021 - 10:12:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:12:49 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO, O SENHOR NÃO PODE FAZER A DEFESA DA EMPRESA EM
QUESTÃO. SUA DECISÃO DEVE SER IMPARCIAL, O SENHOR ESTÁ USANDO DE SUA AUTORIDADE
COMO PREGOEIRO PARA FAVORECER SEU PRÓPRIO INTERESSE. NÓS VAMOS LHE
REPRESENTAR PRAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APRECIAR SUAS AÇÕES AÇÕES E
CONDUÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO EM QUESTÃO. O SENHOR ESTÁ ABUSANDO DE SUA
AUTORIDADE.

04/05/2021 - 10:12:49 Sistema Justificativa: A apreciação dos documentos da empresa e de seus valores foram analisados e levado em
consideração todos os questionamentos, apenas foi verificado e esclarecido apontamentos feitos, não existe
descrito no texto motivação/justificativa para intenção.

04/05/2021 - 10:14:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:14:53 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO, NESTE EXATO MOMENTO, O SENHOR ESTÁ ABUSANDO DE SUA
AUTORIDADE COMO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO OU DE
OUTREM, a lei contra o abuso de autoridade (nº 13.869/19), norma que expande o que a legislação anterior
entendia como condutas excessivas por parte de servidores públicos e autoridades. Portanto, nós vamos lhe
representar no Tribunal de contas do estado do Pará, Ministério Público estadual, justiça federal e vamos
impetrar um mandado de segurança para resguardar nosso direito líquido e certo.

04/05/2021 - 10:14:53 Sistema Justificativa: Senhores, a intenção de recurso deve ser motivada/justificada para que seja aceita, no
momento não encontro no seu texto algo do tipo para motivar o recurso.

04/05/2021 - 10:17:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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04/05/2021 - 10:17:24 Sistema Intenção: Bom dia senhor pregoeiro. Solicitamos por gentileza que dê os avisos que precisam ser dados,
independente de horário pré estabelecido. Do modo como a sessão está sendo conduzida, atrapalha muito o
andamento da nossa empresa. e das demais.

04/05/2021 - 10:17:24 Sistema Justificativa: Senhores o espaço é para intenção de recurso.

04/05/2021 - 10:18:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:18:34 Sistema Intenção: boa noite senhor pregoeiro tendo em vista um enorme embaralho nesse processo, que esta quase
completando um meis de sua abertura, absurdo que sem duvida a sanitização e um serviço exencial no
combate a pandemia, mas não vejo como sera sua manifestação, ate quando vai ser conduzida dessa forma,
o mais correto seria uma nova publicação

04/05/2021 - 10:18:34 Sistema Justificativa: Senhores, novamente informo esse espaço e para intenção de recurso e esta sendo usado
como chat pelos senhores.

04/05/2021 - 10:18:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/05/2021 - 10:18:43 Sistema Intenção: boa tarde senhor dougalas, favor entre em contato comimigo por gentileza

04/05/2021 - 10:18:43 Sistema Justificativa: Senhores, novamente informo esse espaço e para intenção de recurso e esta sendo usado
como chat pelos senhores.

04/05/2021 - 10:19:27 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

04/05/2021 - 10:19:43 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro(a)

MAYARA MADGI DOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio
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