
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00061/2017)

 

     às 11:45:22 horas do dia 22/11/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00061/2017 - 2018/018/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada

para Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento

para os servidores de tecnologia da informação (Mentoring), Customização e Serviços de

Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença General Public

License  GPL), disponível no Portal  do Software Públ ico Brasi leiro  SPB

(www.softwarepublico.gov.br), para atender às necessidades da Prefeitura do Município de

Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital

de Licitação e seus Anexos, em especial o Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá

ser cuidadosamente observado pelas interessadas em participar deste Pregão.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico,

Treinamento para os servidores de tecnologia da informação (Mentoring), Customização e

Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença

General Public License � GPL), disponível no Portal do Software Público Brasileiro � SPB

(www.softwarepublico.gov.br), para atender às necessidades da Prefeitura do Município de

Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital

de Licitação e seus Anexos, em especial o Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá

ser cuidadosamente observado pelas interessadas em participar deste Pregão.

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/11/2018 09:49:49:314 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 7.774.007,50

13/11/2018 13:47:36:147 CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA E  R$ 3.380.944,68

08/11/2018 17:55:18:392 BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME  R$ 6.980.000,00

13/11/2018 13:44:56:804 JHE COMUNICACAO LTDA  R$ 3.380.944,68

21/11/2018 19:50:54:084 SERGIO RICARDO NAVARRO  R$ 6.876.051,00
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Lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico,

Treinamento para os servidores de tecnologia da informação (Mentoring), Customização e

Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença

General Public License � GPL), disponível no Portal do Software Público Brasileiro � SPB

(www.softwarepublico.gov.br), para atender às necessidades da Prefeitura do Município de

Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital

de Licitação e seus Anexos, em especial o Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá

ser cuidadosamente observado pelas interessadas em participar deste Pregão.

 

    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 22/11/2018, às 12:29:29 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 06/12/2018, às 14:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2018, às 14:40:54 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

Data-Hora Fornecedor Lance

22/11/2018 12:24:49:910 SERGIO RICARDO NAVARRO  R$ 3.160.000,00

22/11/2018 12:24:59:776 BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME  R$ 3.161.980,00

22/11/2018 12:24:34:525 CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA E  R$ 3.161.999,99

13/11/2018 13:44:56:804 JHE COMUNICACAO LTDA  R$ 3.380.944,68

22/11/2018 11:46:29:743 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 7.770.000,00
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unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: SERGIO RICARDO NAVARRO. No dia 07/12/2018, às 16:47:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 16:47:53 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME. No dia

07/12/2018, às 17:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 17:06:43 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA E. No dia 07/12/2018, às 17:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2018, às 17:06:52 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o
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Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: JHE COMUNICACAO LTDA. No dia 08/02/2019, às 11:56:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 11:56:15 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comprovado nos autos que a documentação

Empresa atende às exigências habilitatórias, que seu preço observou os valores atestados

nos autos como sendo de mercado e constante do Anexo I-A do Edital, que o órgão técnico

requisitante manifestou-se pela aceitação da proposta e documentos, negociado o valor

final, Declaro Vencedora a Empresa DB SELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, com

fundamento nos princípios da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e

indisponibilidade do interesse público. No dia 15/02/2019, às 12:16:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2019, às 12:16:06 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a Declaração de Vencedora da

Arrematante por ato motivado em campo próprio deste Sistema, nos autos respectivos e

divulgado no Portal da Prefeitura, não conhecidos os recursos interpostos por não

atenderem a requisitos estabelecidos no Edital e na Legislação, com supedâneo item 11.2.1

do Edital e inc. XX, art. 4º, da Lei n. 10.520/02, autorizada pela Superintendente Municipal

de Licitações nas fls. 1.852, decido adjudicar o objeto em favor da Empresa Declarada

Vencedora do Pregão. No dia 25/02/2019, às 12:06:24 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 12:06:24 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer nº 076/SPACC/PGM/2019 de

fls. 1868-1873, que opinou pelo total adimplemento dos requisitos dispostos na legislação na

fase externa deste Pregão, face ao atendimento às exigências Editalícias, inclusive quanto

ao preço ofertado, conforme Relatório de Análise de Habilitação da Empresa vencedora, fls.

1822-1835 e, devidamente autorizado pela Superintende Municipal de Licitações às fls.

1852v, decido Adjudicar o objeto deste Pregão à Empresa declarada vencedora. No dia

25/02/2019, às 13:03:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 13:03:25 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando falha técnica do sistema que

no momento da Adjudicação retornou o certame para a fase de. No dia 25/02/2019, às

13:06:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2019, às 13:06:57 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas
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interessadas em participar deste Pregão. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer nº 076/SPACC/PGM/2019 de

fls. 1868-1873, que opinou pelo total adimplemento dos requisitos dispostos na legislação na

fase externa deste Pregão, face ao atendimento às exigências Editalícias, inclusive quanto

ao preço ofertado, conforme Relatório de Análise de Habilitação da Empresa vencedora, fls.

1822-1835 e, devidamente autorizado pela Superintende Municipal de Licitações às fls.

1852v, decido Adjudicar o objeto deste Pregão à Empresa declarada vencedora.

 

    No dia 25/02/2019, às 13:06:57 horas, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação,

Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação

(Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão

Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do

Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA com

o valor R$ 7.041.685,87.

 

    às09:21:50 do dia 31/10/2018 as seguintes datas foram alteradas por PATRICIA DAMICO

DO NASCIMENTO CRUZ: abertura de propostas (de 14/11/2018-11:00:00 para 22/11/2018-

11:00:00); inicio da disputa (de 14/11/2018-11:30:00 para 22/11/2018-11:30:00)

 

    No dia 06/12/2018, às 14:40:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SERGIO RICARDO NAVARRO, no lote (1) - Prestação

de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores

de tecnologia da informação (Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados

do Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL),

disponível no Portal do Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para

atender às necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus

Anexos, em especial o Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente

observado pelas interessadas em participar deste Pregão. O motivo da desclassificação foi:

Conforme Despacho de Resultado de Diligência, que será disponibilizado para ciência de

todos e remetido à Arrematante, considerando que após diligências não restou comprovado

atendimento dos atestados de capacidade técnica apresentados quanto às exigências dos

subitens 10.4.2, 10.4.2.1, 10.4.2.2 e 10.4.2.3 e ainda, 10.4.5, 10.4.5.1, 10.4.5.2 e 10.4.5.3,

DECIDO INABILITAR A EMPRESA SERGIO RICARDO NAVARRO, com fulcro no Princípio

da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia e Legalidade.
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    No dia 07/12/2018, às 16:47:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME, no

lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento

para os servidores de tecnologia da informação (Mentoring), Customização e Serviços de

Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença General Public

License �  GPL), disponível no Portal  do Software Públ ico Brasi leiro �  SPB

(www.softwarepublico.gov.br), para atender às necessidades da Prefeitura do Município de

Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital

de Licitação e seus Anexos, em especial o Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá

ser cuidadosamente observado pelas interessadas em participar deste Pregão. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Proposta da Empresa BRASO, em razão do pedido de

desistência encaminhado por seu Representante ao e-mail da SML e manifestado no chat

do Lote. Na oportunidade, consigno que a desistência de proposta após sua apresentação

neste certame é conduta vedada no subitem 5.1.7 do Edital, o que sujeita a Licitante às

penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, inclusive quanto ao impedimento de

licitar, conforme informando no subitem 21.8 do Edital, que prevê que as empresas que não

mantiverem as suas propostas e/ou não encaminharem os documentos exigidos no

instrumento convocatório responderão processo administrativo e poderão ser suspensas de

participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda sofrer outras

penalidades em conformidade com a lei.

 

    No dia 07/12/2018, às 17:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA E, no lote (1) - Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte

Técnico, Treinamento para os servidores de tecnologia da informação (Mentoring),

Customização e Serviços de Migração de Dados do Software de Gestão Pública e-cidade

(sob licença General Public License � GPL), disponível no Portal do Software Público

Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às necessidades da Prefeitura

do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o Anexo II - Termo de

Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas interessadas em participar

deste Pregão. O motivo da desclassificação foi: Consoante informações já inseridas no

documento denominado �RELATÓRIO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA E ANÁLISE

PRELIMINAR DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS�,

disponibilizado no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no campo documentos deste Pregão

(Sistema Licitações-e), as Propostas das Empresas CONSULT MÍDIA e JHE, devem ser

desclassificadas por terem sido elaboradas em desacordo com o Edital de Licitação,

contrariando o disposto no subitem 5.1.5, que dispõe que qualquer elemento inserido nelas

que pudessem identificá-las importaria em desclassificação da proposta, sem prejuízo das
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sanções previstas nesse Edital. Nesse caso, em ambas as propostas constava o nome da

Empresa Consut Mídia. Ademais, ambas as Propostas foram cadastradas por uma pessoa,

violando o princípio do sigilo da proposta, o que acarreta e Desclassificação.

 

    No dia 07/12/2018, às 17:06:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - JHE COMUNICACAO LTDA, no lote (1) - Prestação de

Serviços de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento para os servidores de

tecnologia da informação (Mentoring), Customização e Serviços de Migração de Dados do

Software de Gestão Pública e-cidade (sob licença General Public License � GPL), disponível

no Portal do Software Público Brasileiro � SPB (www.softwarepublico.gov.br), para atender às

necessidades da Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial o

Anexo II - Termo de Referência, o qual deverá ser cuidadosamente observado pelas

interessadas em participar deste Pregão. O motivo da desclassificação foi: Consoante

informações já inseridas no documento denominado �RELATÓRIO DE RESULTADO DE

DILIGÊNCIA E ANÁLISE PRELIMINAR DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E

PROPOSTA DE PREÇOS�, disponibilizado no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no

campo documentos deste Pregão (Sistema Licitações-e), as Propostas das Empresas

CONSULT MÍDIA e JHE, devem ser desclassificadas por terem sido elaboradas em

desacordo com o Edital de Licitação, contrariando o disposto no subitem 5.1.5, que dispõe

que qualquer elemento inserido nelas que pudessem identificá-las importaria em

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. Nesse caso,

em ambas as propostas constava o nome da Empresa Consut Mídia. Ademais, ambas as

Propostas foram cadastradas por uma pessoa, violando o princípio do sigilo da proposta, o

que acarreta e Desclassificação.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.664.759/0001-46 BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME

17.463.793/0001-88 CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E

05.238.851/0001-90 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

14.173.825/0001-12 JHE COMUNICACAO LTDA

05.589.666/0001-40 SERGIO RICARDO NAVARRO
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