
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00260/2018)

 

     às 11:31:42 horas do dia 19/02/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00260/2018 - 2019/009/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PERMANENTE  VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILÔMETRO), visando atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA,.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra,

para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista,

cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,

Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/02/2019 13:37:42:382 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 250.000,00

15/02/2019 17:27:02:873 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI ME  R$ 300.000,00

09/02/2019 13:28:18:374 STATUS CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 189.000,00

18/02/2019 16:33:41:137 DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI  R$ 300.000,00
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sólida, chassi: comprimento total mínimo = 5.000mm; distância mínima entre eixos = 3.200

mm; capacidade mínima de carga = 1.400kg; comprimento mínimo do salão de atendimento

= 3200 mm; altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm; largura interna

mínima = 1.650mm; largura externa máxima = 2.200mm; altura máxima do piso ao nível do

solo:700 mm. motorização: dianteiro; 4 cilindros; turbo com inter cooler; combustível =

diesel; potência mínima de 100cv; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra,

para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista,

cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,

Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: comprimento total mínimo = 5.000mm; distância mínima entre eixos = 3.200

mm; capacidade mínima de carga = 1.400kg; comprimento mínimo do salão de atendimento

= 3200 mm; altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm; largura interna

mínima = 1.650mm; largura externa máxima = 2.200mm; altura máxima do piso ao nível do

solo:700 mm. motorização: dianteiro; 4 cilindros; turbo com inter cooler; combustível =

diesel; potência mínima de 100cv; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/02/2019 16:33:41:137 DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI  R$ 427.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2019 11:38:36:040 DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI  R$ 188.999,00

09/02/2019 13:28:18:374 STATUS CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 189.000,00

19/02/2019 11:56:09:569 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI ME  R$ 249.999,99

18/02/2019 13:37:42:382 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E
SERVICOS L  R$ 250.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/02/2019, às 12:22:47 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console

central com porta-objetos, Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado,

Direção hidráulica ou elétrica, Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e

passageiro) e ABS, Hodômetro digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/02/2019, às 09:33:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/02/2019, às 09:33:10 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console

central com porta-objetos, Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado,

Direção hidráulica ou elétrica, Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e

passageiro) e ABS, Hodômetro digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI. No dia

21/02/2019, às 09:53:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2019 12:40:43:736 DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI  R$ 426.000,00
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    No dia 21/02/2019, às 09:53:14 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console

central com porta-objetos, Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado,

Direção hidráulica ou elétrica, Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e

passageiro) e ABS, Hodômetro digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: STATUS CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

No dia 21/02/2019, às 09:53:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/02/2019, às 09:53:22 horas, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete)

ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro

(porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto

traseiro central retrátil de 3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros

retráteis de 3 pontos, com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros

retráteis de 3, pontos e central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo

médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console

central com porta-objetos, Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado,

Direção hidráulica ou elétrica, Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e

passageiro) e ABS, Hodômetro digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI ME. No dia

21/02/2019, às 09:53:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais

motorista, cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,
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Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/02/2019, às 12:57:25 horas, no lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas

laterais e vidros traseiros de fábrica ou homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km,

ano/modelo igual ou superior a data de compra, adaptado ao transporte de pessoas com

deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução

CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20 a 24 pessoas, já incluso o motorista e

03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca sólida, chassi: comprimento total mínimo =

5.000mm; distância mínima entre eixos = 3.200 mm; capacidade mínima de carga =

1.400kg; comprimento mínimo do salão de atendimento = 3200 mm; altura interna mínima

do salão de atendimento = 1.800 mm; largura interna mínima = 1.650mm; largura externa

máxima = 2.200mm; altura máxima do piso ao nível do solo:700 mm. motorização: dianteiro;

4 cilindros; turbo com inter cooler; combustível = diesel; potência mínima de 100cv; DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/02/2019, às 09:33:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: comprimento total mínimo = 5.000mm; distância mínima entre eixos = 3.200

mm; capacidade mínima de carga = 1.400kg; comprimento mínimo do salão de atendimento

= 3200 mm; altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm; largura interna

mínima = 1.650mm; largura externa máxima = 2.200mm; altura máxima do piso ao nível do

solo:700 mm. motorização: dianteiro; 4 cilindros; turbo com inter cooler; combustível =

diesel; potência mínima de 100cv; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 20/02/2019, às 09:33:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI, no

lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de compra,

para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais motorista,

cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central
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fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,

Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor ofertado para este lote está acima

do estimado pela administração, e  a contra proposta feita por esta pregoeira não foi aceita

pela licitante DGR COMERCIO E EQUIPAMENTO EIRELI. Desta forma, desclassifico a

empresa supra.

 

    No dia 20/02/2019, às 09:33:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI, no

lote (2) - Micro-ônibus: Veículo com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou

homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de

locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09. capacidade de no mínimo de 20

a 24 pessoas, já incluso o motorista e 03 (três) cadeirantes, com pintura na cor branca

sólida, chassi: comprimento total mínimo = 5.000mm; distância mínima entre eixos = 3.200

mm; capacidade mínima de carga = 1.400kg; comprimento mínimo do salão de atendimento

= 3200 mm; altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm; largura interna

mínima = 1.650mm; largura externa máxima = 2.200mm; altura máxima do piso ao nível do

solo:700 mm. motorização: dianteiro; 4 cilindros; turbo com inter cooler; combustível =

diesel; potência mínima de 100cv; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que o valor ofertado para este lote está acima do

estimado pela administração, e  a contra proposta feita por esta pregoeira não foi aceita pela

licitante DGR COMERCIO E EQUIPAMENTO EIRELI. Desta forma, desclassifico a empresa

supra.

 

    No dia 21/02/2019, às 09:53:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - STATUS CONSTRUCOES COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou

superior a data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis)

passageiros mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo

de 750 litros, Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de

3 pontos), Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos,

com regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e

central fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo

instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-

objetos, Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou

elétrica, Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS,
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Hodômetro digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE

EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante, considerando que não

houve manifestação por parte dos mesmos com vistas a reduzir os valores arrematados,

pois encontram-se acima do estimado pela administração.

 

    No dia 21/02/2019, às 09:53:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

ME, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a data de

compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros mais

motorista, cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros, Ar-

condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,

Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico os licitantes, considerando que não houve

manifestação por parte dos mesmos com vistas a reduzir os valores arrematados, pois

encontram-se acima do estimado pela administração.

 

    No dia 21/02/2019, às 09:53:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO

E SERVICOS L, no lote (1) - Veiculo tipo MINI VAN: zero km, ano/modelo igual ou superior a

data de compra, para transporte de no mínimo de 07 (sete) ocupantes: 06 (seis) passageiros

mais motorista, cor branca, capacidade para bagageiro (porta mala) no mínimo de 750 litros,

Ar-condicionado, Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3 pontos),

Banco traseiro rebatível, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, com

regulagem de altura, Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3, pontos e central

fixo de 2 pontos, Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo,

autonomia, velocidade média e tempo de percurso), Console central com porta-objetos,

Conta-giros, Desembaçador do vidro traseiro temporizado, Direção hidráulica ou elétrica,

Estribos laterais antiderrapantes, Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS, Hodômetro

digital (total e parcial), Motor no mínimo 1.8,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O

motivo da desclassificação foi: Desclassifico os licitantes, considerando que não houve

manifestação por parte dos mesmos com vistas a reduzir os valores arrematados, pois

encontram-se acima do estimado pela administração.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.457.330/0001-52 DGR COMERCIO E QUIPAMENTO - EIRELI

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L

16.724.264/0001-28 STATUS CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI ME
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