Ata Parcial
Às 08:15 horas do dia 06 de outubro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de
Uruguaiana e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 004/2011 para, em
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo 17483/11, realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 332/2011 - RETIFICADO.
Objeto: Ambulância simples
Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa
Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital,
foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001
Descrição: Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura –
Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla
contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em
linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo
triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos
telescópicos. Suspensão Traseira – Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de
aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil
km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas – 4/16 Potência
mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e
teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado
Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço,
com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido.
Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro.
Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento
do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxõmetro, válvula e manômetro,
micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture)
Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R$ 110.000,0000
Menor Lance: R$ 109.500,0000

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Marca: MASTER L1H1

PROPOSTAS APRESENTADAS
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(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor Unitário: 118.000,0000

Valor Total: 236.000,0000

Marca: MASTER L1H1
Fabricante: RENAULT
Detalhamento: Veículo tipo Furgão, novo, 0 Km, Marca: RENAULT - Modelo: L1H1 8m³ Cor: Branco, Adaptado para
AMBULÂNCIA Simples Remoção com todas as especificações definidas no edital.
Data/hora: 05/10/2011 17:29:29

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor Unitário: 110.000,0000

Valor Total: 220.000,0000

Marca: Peugeot Boxer 330M
Fabricante: Peugeot
Detalhamento: Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Marca/modelo: Peugeot Boxer 330M
Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e
porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em
linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo
sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira –
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores
hidráulicos telescópicos. Garantia– 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada 2.3 HDI Número de
cilindros/válvulas – 4/16 Potência (ISSO/ABNT) – cv – 127 Torque 30,7cv (Nm) – 26,0()290 @1.800rpm. Revestimento
lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de
correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e
colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de
courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante.
Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com
flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture)
Data/hora: 30/09/2011 16:31:36

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA
Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor Unitário: 130.000,0000

Valor Total: 260.000,0000

Marca: BOXER 2.3 HDI
Fabricante: PEUGEOT
Detalhamento: PEUGEOT/BOXER 330C 2.3HDI, ZERO KM, 2011/2012, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOÇÃO COM TOODS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI.
Data/hora: 05/10/2011 21:45:55

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda
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CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R$ 109.990,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:26:10

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA *
CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R$ 109,9999

Data/hora: 06/10/2011 08:26:22
Motivo: VALOR INEXEQUIVEL

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA
CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R$ 109.980,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:27:16

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda
CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R$ 109.970,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:27:44

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R$ 114.000,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:31:45

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R$ 113.900,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:32:53

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA
CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R$ 109.960,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:35:05

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda
CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R$ 109.950,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:35:32

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R$ 109.500,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:45:12
Lance de Desempate LC n° 123/2006.

EVENTOS DO ITEM
Número: 0001
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13/10/2011 10:12:06 - O pregoeiro habilitou o lance do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca.
Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e
porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em
linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo
sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira –
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos
telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de
cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm.
Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado
Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira
móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e
acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador
oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla
com flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do
pregão 332/2011 - RETIFICADO
06/10/2011 08:46:58 - O pregoeiro aceitou a proposta de 109.500,0000 no item Ambulância simples Remoção
2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta
lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel
– 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo
triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão
Traseira – Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores
hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³
Número de cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290
@1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar
condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com
cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e
acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador
oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla
com flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do
pregão 332/2011 - RETIFICADO
06/10/2011 08:39:28 - O pregoeiro mudou o status do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca.
Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e
porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em
linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo
sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira –
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos
telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de
cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm.
Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado
Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira
móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e
acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador
oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla
com flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do
pregão 332/2011 - RETIFICADO para desempate
06/10/2011 08:19:32 - O pregoeiro mudou o status do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca.
Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e
porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em
linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo
sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira –
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos
telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de
cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm.
Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado
Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira
móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e
acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador
oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla
com flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do
pregão 332/2011 - RETIFICADO para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.
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06/10/2011 08:16:32 - O item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura
– Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes.
Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão
com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora.
Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira – Eixo rígido com travessas longitudinais
semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano
ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima
(ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com
fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso
impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com
sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para
medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no
compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxõmetro, válvula e manômetro,
micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) foi aberto para lances
16/09/2011 11:38:27 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor
branca. Características Técnicas: Estrutura – Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral
corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor – Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel – 4
cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira – Tipo
triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão
Traseira – Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores
hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima – 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³
Número de cilindros/válvulas – 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) – cv – 110 Torque mínimo cv (Nm) – 26,0()290
@1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar
condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com
cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e
acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador
oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla
com flluxõmetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) no
pregão 332/2011 - RETIFICADO

EVENTOS DO PREGÃO
18/10/2011 08:41:21 - O pregão 332/2011 - RETIFICADO foi para o julgamento de intenção de recursos
17/10/2011 16:13:26 - O pregão 332/2011 - RETIFICADO foi para o julgamento de intenção de recursos
06/10/2011 16:34:35 - O pregoeiro habilitou os vencedores do pregão 332/2011 - RETIFICADO
06/10/2011 09:10:05 - O pregoeiro alterou o pregão 332/2011 - RETIFICADO para a declaração de vencedores
06/10/2011 08:47:08 - O pregoeiro alterou o pregão 332/2011 - RETIFICADO para a declaração de vencedores
16/09/2011 11:37:49 - Data e hora de abertura das propostas: 06/10/2011 às 08:15 h
16/09/2011 11:37:49 - Data e hora limite para envio das propostas: 06/10/2011 às 08:00 h
16/09/2011 11:37:49 - Data e hora limite para envio da impugnação: 04/10/2011 às 08:00 h
16/09/2011 11:37:49 - Data e hora para início das propostas: 26/09/2011 às 08:00 h
16/09/2011 11:37:49 - O pregoeiro Everton da Silva Paes criou o pregão 332/2011 - RETIFICADO em 16/09/2011 às
11:37 h

TROCA DE MENSAGENS
06/10/2011 08:15:50 - Pregoeiro: Boa tarde Sr(s) licitante(s), sejam bem-vindos.
06/10/2011 08:16:23 - Pregoeiro: Quem não estiver utilizando o navegador "Mozilla Firefox" não operará
corretamente o Novo Cidade Compras.
06/10/2011 08:16:32 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
06/10/2011 08:19:31 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 10 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
06/10/2011 08:25:46 - Pregoeiro: Os lances devem ser de 2 (duas) casas após a vírgula
06/10/2011 08:26:22 - Sistema: O lance de R$109,9999 foi invalidado - VALOR INEXEQUIVEL
06/10/2011 08:39:28 - Sistema: Senhor fornecedor. Foi iniciado o desempate do item 0001 conforme a LC Nº 123/06.
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06/10/2011 08:45:12 - Sistema: O item 0001 recebeu um lance de desempate no valor de R$109.500,0000
06/10/2011 08:46:56 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 109.500,0000 aceita
06/10/2011 08:47:08 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (08.206.867/0001-00) com a melhor oferta no lance de valor unitário de
R$109.500,0000, marca MASTER L1H1, fabricante RENAULT
06/10/2011 08:47:56 - Pregoeiro: O MELHOR CLASSIFICADO, PARA CADA ITEM, TÊM O PRAZO DE 3 DIAS PARA
ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. SE A DOCUMENTAÇÃO EVENTUALMENTE
NÃO TENHA SIDO ENTREGUE ATÉ PRAZO DO EDITAL A EMPRESA SERÁ INABILITADA. EM VIRTUDE DA GREVE
DOS CORREIOS, FAVOR ENCAMINHAR POR OUTRO MEIO.
06/10/2011 09:10:04 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (08.206.867/0001-00) com a melhor oferta no lance de valor unitário de
R$109.500,0000, marca MASTER L1H1, fabricante RENAULT
13/10/2011 10:12:06 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.
13/10/2011 10:12:23 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 17/10/2011 às 12:00
17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para envio do RECURSO é: 20/10/2011 às 12:00h
17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para envio do CONTRA RAZÃO é: 25/10/2011 às 12:00h
17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para o julgamento é: 28/10/2011 às 18:00h

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO
Item nº: 0001
Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA
CNPJ: 05.200.154/0001-40
Data/Hora: 13/10/2011 10:46:47
Intenção de Recurso: 1- A empresa habilitada tem sua sede em Minas Gerais, como dará assistencia tecnica a parte da
transformação em ambulancia do veiculo. 2 - O 1º emplacamento será em nome da prefeitura?
Julgamento: Deferido
Veredito: DEFERIDO
Data/Hora limite para envio de Recurso: 20/10/2011 12:00:00
Data/Hora limite para envio de Contra Razão: 25/10/2011 12:00:00

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS
Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi
divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos
vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram
comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes
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anexos.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 24 de outubro de 2011 às 15:04h cuja ata segue
lavrada e assinada pelo senhor pregoeiro e membros da equipe de apoio.

Everton da Silva Paes
Pregoeiro Oficial

Pedro Alfeu Arregino Dávila
Equipe de apoio
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