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Pregão Eletrônico

926208.102022 .7960 .5131 .54630990

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2022

 
Às 09:00 horas do dia 07 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 020/2022 de 14/01/2022, 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
007.926208/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres,
compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e
internacionais, quando do deslocamento de seus empregados públicos, conselheiros e representantes do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina.. 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 de passagem fluvial
Descrição Complementar: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e internacional), com
prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens quando do
deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 0,5100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ECOS TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Histórico
Item: 1 - Fornecimento de passagem fluvial

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.181.341/0001-15 UATUMA TURISMO

E EVENTOS EIRELI
Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 27/06/2022

13:16:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 28/06/2022
16:20:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.340.993/0001-90 WEBTRIP
AGENCIA DE
VIAGENS E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 04/07/2022
14:20:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 05/07/2022
10:33:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de seus empregados
públicos, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.098.410/0001-76 RTX VIAGENS E Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 05/07/2022
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TURISMO LTDA 12:37:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de seus empregados
públicos, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.181.964/0001-37 OCA VIAGENS E
TURISMO DA
AMAZONIA
LIMITADA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 05/07/2022
18:49:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.829.511/0001-77 BILACORP
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 06/07/2022
14:20:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO
LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 06/07/2022
14:25:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de seus empregados
públicos, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.542.034/0001-85 SATGURU TRAVEL
ET TOURS
SERVICES LTDA

Não Não 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 06/07/2022
16:32:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sessão. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.613.668/0001-65 L. A. VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 06/07/2022
16:39:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e
terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens,
nacionais e internacionais, quando do deslocamento de seus empregados públicos, conselheiros e representantes do
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com vigência de 12 meses, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos 
Porte da empresa: ME/EPP

01.444.287/0001-01 EVASTUR
AGENCIA DE
VIAGENS LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 07/07/2022
00:56:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,5000 R$ 250,0000 07/07/2022
08:53:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento
de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO
LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,5100 R$ 255,0000 06/07/2022
12:22:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 500 R$ 10,0000 R$ 5.000,0000 05/07/2022
15:32:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.030.124/0001-21 AGENCIA
AEROTUR LTDA

Sim Sim 500 R$ 10,0000 R$ 5.000,0000 07/07/2022
05:05:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do
deslocamento de seus empregados públicos, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina, com vigência de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

44.614.812/0001-00 C&N GRUPO Sim Sim 500 R$ 1.000,0000 R$ 500.000,0000 07/07/2022
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SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA

08:17:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e
internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000 44.614.812/0001-00 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5.000,0000 08.030.124/0001-21 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5.000,0000 07.832.586/0001-08 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 255,0000 06.064.175/0001-49 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 250,0000 06.157.430/0001-06 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 27.829.511/0001-77 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 15.542.034/0001-85 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 01.444.287/0001-01 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 13.353.495/0001-84 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 10.181.964/0001-37 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 04.613.668/0001-65 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 14.181.341/0001-15 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 05.917.540/0001-58 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 07.340.993/0001-90 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 17.124.851/0001-49 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 5,0000 33.098.410/0001-76 07/07/2022 09:00:01:117
R$ 0,0100 06.157.430/0001-06 07/07/2022 09:20:03:193
R$ 5,0000 06.064.175/0001-49 07/07/2022 09:20:04:367
R$ 5,0000 07.832.586/0001-08 07/07/2022 09:20:14:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/07/2022
09:11:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/07/2022
09:20:01 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

07/07/2022
09:30:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta 07/07/2022
09:31:19 Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico 07/07/2022
09:31:19

Item teve empate real para o valor 5,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 07/07/2022
09:31:19 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/07/2022
09:46:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
06.157.430/0001-06.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/07/2022
10:18:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECOS TURISMO LTDA,
CNPJ/CPF: 06.157.430/0001-06.

Aceite de proposta 07/07/2022
14:28:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
06.157.430/0001-06, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitação de fornecedor 07/07/2022
14:35:10

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECOS TURISMO LTDA - CNPJ/CPF:
06.157.430/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/07/2022
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 07/07/2022

09:00:40
Bom dia Senhores Licitantes. Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n.º

010/2022 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.
Pregoeiro 07/07/2022

09:00:53
Analisaremos preliminarmente as propostas apresentadas para o item licitado, e
posteriormente será aberta a fase de lances. Por favor, permaneçam conectados.
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Sistema 07/07/2022
09:20:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 07/07/2022
09:20:01

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

Sistema 07/07/2022
09:20:01

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/07/2022
09:30:02

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 07/07/2022
09:31:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 07/07/2022
09:31:19

O item 1 teve empate real para o valor 5,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 07/07/2022

09:31:23
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/07/2022
09:34:01

Prezados Licitantes, passaremos à fase de negociação da proposta para o item licitado,
nos termos do item 7.24 do Edital. Por favor, permaneça conectado.

Pregoeiro 07/07/2022
09:42:34

Senhores Licitantes, considerando que o sistema eletrônico não aceita proposta negativa,
e em virtude da oferta de valor de R$ 0,01 (zero vírgula um centavo de real), fica

impossibilitado a negociação no presente objeto.
Pregoeiro 07/07/2022

09:42:48
Desta forma, realizaremos a convocação da licitante classificada em primeiro lugar para

envio da Proposta Atualizada.
Pregoeiro 07/07/2022

09:44:32
Para ECOS TURISMO LTDA - Senhor licitante, será convocado anexo para o

encaminhamento da proposta atualizada (Anexo III do edital) relativamente ao último
lance ofertado/negociado, nos termos do item 7.24.2 do instrumento convocatório.

Pregoeiro 07/07/2022
09:44:57

Para ECOS TURISMO LTDA - Lembrando que, a proposta atualizada deverá conter todos
as informações exigidas no modela da proposta comercial Anexo III, sob pena de

desclassificação. Sugerimos que utilize o modelo que se encontra no site do Coren/SC em
formato Word.

Pregoeiro 07/07/2022
09:45:30

Para ECOS TURISMO LTDA - Também deverá ser encaminhado planilha de custos da
licitante que demonstre a compatibilidade entre os custos e as receitas estimadas para a

execução do serviço (item 8.3 do edital), e nos termos do caput do artigo 7º da IN
SLTI/MPOG n.º 03/2015, (...)

Pregoeiro 07/07/2022
09:45:44

Para ECOS TURISMO LTDA - (...) além de todo e qualquer outro documento que a
licitante entenda ser devido para a comprovação da exequibilidade da sua proposta.

Pregoeiro 07/07/2022
09:46:01

Para ECOS TURISMO LTDA - O prazo para enviar a proposta atualizada será de 02 (duas)
horas, contados da convocação do Pregoeiro, com base no item 7.24.2 do Edital.

Pregoeiro 07/07/2022
09:46:10

Para ECOS TURISMO LTDA - Procederemos neste momento à convocação.

06.157.430/0001-
06

07/07/2022
09:46:27

Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a), iremos enviar em breve a proposta ajustada e planilha de
custo

Sistema 07/07/2022
09:46:34

Senhor fornecedor ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 06.157.430/0001-06, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 07/07/2022
10:18:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 06.157.430/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/07/2022
10:35:15

Acusamos o recebimento do documento solicitado a licitante classificada em primeiro
lugar no presente certame.

Pregoeiro 07/07/2022
11:03:26

Prezados Licitantes informamos que, tendo sido recebido e analisado por este Pregoeiro,
em conjunto a equipe de apoio e a área técnica do Coren/SC, a documentação

encaminhada pela Licitante ECOS TURISMO LTDA, e (...)
Pregoeiro 07/07/2022

11:03:59
(...) foi verificado que a referida licitante logrou êxito em demonstrar a compatibilidade

entre os custos e as receitas estimadas para presente contratação. Conforme disposto no
caput do artigo 7º da IN SLTI/MPOG n.º 03/2015, a compatibilidade deve ser

demonstrada tomando -se por base, também, as eventuais receitas estimadas para a
execução do serviço.

Pregoeiro 07/07/2022
11:04:33

Além disso, os documentos enviados pela licitante, demonstram que os custos estimados
da presente contratação, são exequíveis frente ao valor de R$ 0,01 (zero vírgula um
centavo de real) ofertado, pois compravam capacidade de arcar com as eventuais

variações no decorrer do contrato.
Pregoeiro 07/07/2022

11:05:06
O valor de R$ 0,01 (zero vírgula um centavo de real), que representa praticamente

renúncia individual à parcela de remuneração, e apresenta -se como compatível com os
preços de mercado.

Pregoeiro 07/07/2022
11:05:34

Assim não há nada que desabone a capacitação da licitante ECOS TURISMO LTDA na
execução do contrato. Portanto, de acordo com as regras do Edital, a proposta de preços
ofertada pela Licitante para o item é aceitável, bem como o objeto proposto atende às

especificações do Edital.
Pregoeiro 07/07/2022

11:05:49
Passaremos a fase de habilitação do certame. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 07/07/2022
11:07:33

Prezados Licitantes, diante da necessidade de realizamos a análise dos documentação de
habilitação de maneira satisfatória, suspenderemos a sessão neste momento para as

devidas diligências e verificações, e retornaremos com o prosseguimento do certame no
dia de hoje (07/07/2022), às 14h30min. Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 07/07/2022 Estamos retornando aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº 010/2022 do Coren/SC.
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14:32:35
Pregoeiro 07/07/2022

14:33:00
Inicialmente é importante registrar que, o valor referência para todos os licitantes na fase

de lances é o que foi registrado no sistema eletrônico, ou seja, o valor estimado de R$
0,51, e não valores totais/global conforme muitos licitantes cadastraram.

Pregoeiro 07/07/2022
14:33:23

O item 6.1.1 do Edital estabelece que o valor estimado para a contratação é valor da taxa
de serviço do item licitado (R$ 0.51), nos termos do item 15 do Termo de Referência.

Desta forma o instrumento convocatório em nenhum momento trata de valor global/total.
Pregoeiro 07/07/2022

14:33:41
Importante destacar também que, os licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente

pelas transações efetuadas em seu nome, conforme estabelece o item 4.5 do Edital.
Pregoeiro 07/07/2022

14:33:51
Posto isto, passa a tratar da documentação de habilitação da empresa classificada em

primeiro lugar para o objeto licitado.
Pregoeiro 07/07/2022

14:34:20
Senhores Licitantes, ao realizamos todas as consultas exigidas no item 9 do Edital

(SICAF, TCU, TST, CNJ e Portal da Transparência), verificadas as declarações firmadas
perante o Portal de Compras do Governo Federal e analisada a documentação

encaminhada pelo Sistema, inclusive com a verificação da sua autenticidade nos
respectivos sites.

Pregoeiro 07/07/2022
14:34:41

E considerando que a Licitante cumpriu com todas as exigências de habilitação fixadas no
Edital, com fundamento no item 9.19 do Edital, declaro a empresa ECOS TURISMO LTDA

habilitada e vencedora do presente certame.
Pregoeiro 07/07/2022

14:34:51
Agradecemos a participação de todos, e até o próximo certame!

Sistema 07/07/2022
14:35:10

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 07/07/2022
14:35:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/07/2022 às
15:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 27/06/2022 08:36:20
Abertura da sessão

pública 07/07/2022 09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/07/2022 09:20:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 07/07/2022 09:31:23 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 07/07/2022 14:35:10 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 07/07/2022 14:35:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/07/2022 às 15:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:05 horas do dia 07 de julho de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RONALDO PIERRI 
Pregoeiro Oficial

ODIRLEI FERREIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

MATHEUS RUFINO DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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