
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 6/2017

Às 03:51 horas do dia 24 de Janeiro de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 1542017 de 25/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 6/2017, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 62017. Objeto: Objeto: Contratação de
empresa para construção do Bloco 04 do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia   ICSEZ/UFAM, no município de Parintins/AM.
Presidente 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.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis Públicas ( Construção )

Contratação de empresa para construção do Bloco 04 do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia   ICSEZ/UFAM, no município de
Parintins/AM

1 SERVIÇO
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 5.841.996,9300.

Não

Valor Estimado: R$ 7.563.233,4900

1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

Volta de Fase Volta de Fase para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.24/01/2018 03:51:14
Inclusão Intenção Recurso Fornecedor AMAZONCRETO CONSTRUCOES, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST, CNPJ/CPF:

07.355.725/0001-41, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de
recurso na fase de habilitação.

24/01/2018 13:22:13

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor A.F.X. CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.937.051/0001-00, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

25/01/2018 11:01:10

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor COPEF CONSTRUCAO E COMERCIAL LIMITADA, CNPJ/CPF: 84.486.406/0001-16,
registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
habilitação.

09/02/2018 17:10:17

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor R S XAVIER - EPP, CNPJ/CPF: 18.928.346/0001-10, registrou intenção de recurso. Motivo:
Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

26/02/2018 10:18:58

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor AMAZONCRETO CONSTRUCOES, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST,
CPF/CNPJ: 07.355.725/0001-41. Motivo: Em atendimento ao Acórdao 830/2018 do TCU, a empresa
AMAZON CRETO terá habilitação revogada, para que seja possível eventual aceitação e habilitação das
empresas em negociação, uma vez que o certame estava suspenso e nao havia sido encerrado..

26/04/2018 12:38:25

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL
LTDA - ME, CPF/CNPJ: 10.739.604/0001-08.

26/04/2018 12:38:38

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E
PROJETOS CIVIL LTDA - ME, CPF/CNPJ: 10.739.604/0001-08, para envio de anexo.

27/04/2018 13:57:09

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL
LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.739.604/0001-08, pelo melhor lance de R$ 5.841.996,9300.

09/05/2018 14:12:34

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST, CNPJ/CPF:
12.678.457/0001-39, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de
recurso na fase de julgamento de proposta.

09/05/2018 14:20:29

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA -
ME, CPF/CNPJ: 10.739.604/0001-08.

09/05/2018 14:50:58

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

07.355.725/0001-41 24/01/2018 13:22:13 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

18.937.051/0001-00 25/01/2018 11:01:10 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

84.486.406/0001-16 09/02/2018 17:10:17 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

18.928.346/0001-10 26/02/2018 10:18:58 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

12.678.457/0001-39 09/05/2018 14:20:29 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.24/01/2018 03:51:10
Exclusão Membro Excluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente.

Justificativa: continuidade do processo.
24/01/2018 11:05:16

Inclusão Membro Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente
substituto.Justificativa: continuidade do processo.

24/01/2018 11:05:16

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220. Justificativa:
continuidade do processo.

24/01/2018 11:05:16

Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/05/2018 às 15:25.09/05/2018 14:51:42

Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

24/01/2018 03:51:14

Presidente fala Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando para as fases de julgamento/habilitação/intenção de
recurso. Esta licitação foi reagendada para 02/02/2018 15:00.

24/01/2018 03:51:14

Presidente fala Boa tarde SRS licitantes, estamos de volta02/02/2018 15:18:10
Presidente fala Srs. licitante, após recebido várias intenções de recursos, dos quais 4 anexaram sua peça recursal, e uma

foi aceita parcialmente, retomamos à fase de julgamento nesta ata complementar
02/02/2018 15:23:06

Presidente fala Convocarei o licitante subsequente ao recorrido que sofreu a providência recursal.02/02/2018 15:26:39
Presidente fala Informo a todos, que a proposta subsequente, a saber: licitante CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

terá  sua proposta remetida ao departamento de engenharia para elaboração de parecer técnico.
02/02/2018 15:44:43

Presidente fala A despeito disso, o certame ficará suspenso e retomaremos no proximo dia 09/02 - sexta feira às 15h
[Brasilia]

02/02/2018 15:46:31

Presidente fala Bom dia srs. licitantes, o Tribunal de Contas da União solicitou a suspensão deste certame enquanto julga
o mérito em função de denúncia realizada por licitante. Desta feita o mesmo será suspenso sem prazo
determinado para a retomada.

09/02/2018 11:19:29

Presidente fala Bom dia srs. licitantes, o presente certame, conforme determinação do TCU, será retomado no proximo dia
26/04/2018 às 10h [BRasília]

24/04/2018 11:22:35

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES26/04/2018 10:08:29
Presidente fala Estejam logados, estamos retornando à fase de julgamento de todas as propostas de todos os licitantes

conforme determinaçao do TCU
26/04/2018 10:08:58

Presidente fala Bom dia Srs. licitantes, de acordo com acórdão 830/2018 do TCU publicado no último dia 18/04/2018,
disponível para download no link: licita.ufam.edu.br, o presente certame retornará à fase de julgamento de
propostas;

26/04/2018 10:09:06

Presidente fala Conforme determina item 9.2 do referido Acórdão, declaro nulo a desclassificação da empresa JJ Barroso
bem como todos os atos subsequentes.

26/04/2018 10:09:12

Presidente fala Doravante realizaremos a reanálise de todas as propostas de todas as licitantes conforme determinação
do TCU, tal decisão objetiva estar em sintonia com o princípio da proposta mais vantajosa para
administração pública realizando diligencias para correção de eventuais falhas sem alteração do valor
global originalmente proposto (subitem 9.4.1 do acórdão 830/2018).

26/04/2018 10:09:20

Presidente fala Pelo fato de o certame já esta fazendo 1 ano hoje desde sua abertura e o prazo de validade das propostas
é de 60 dias, os licitantes participantes não são obrigados a manter suas respectivas propostas, não
acarretando nenhum prejuízo como pedido de sancionamento [art. 20.1, alínea d do edital]

26/04/2018 10:09:26

Presidente fala Ratifico que não há obrigatoriedade de manter proposta, uma vez que o lapso do decurso do tmepo já
superou e muito o prazo de validade das propostas que é de 60 dias conforme edital

26/04/2018 10:16:54

Presidente fala necessidade de cotar o item 9.6 andaime metalico caso sejas convocado para reajustar proposta26/04/2018 10:19:14
Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - bom dia sr licitante,

confirrne se estas logado e se há ainda interesse em manter a proposta
26/04/2018 10:20:02

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - bom dia sr. licitante,
confirme se estas logado e se ainda tens interesse em manter a proposta.

26/04/2018 10:25:47

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Como o sr. não responde
nem via chat e nem via e mail, esta comissão entende com declínio da proposta, tenha um bom dia.

26/04/2018 10:37:16

Presidente fala Para A.F.X. CONSTRUCOES LTDA - EPP - bom dia sr. licitante, confirme se estas online e se ainda tens
interesse em manter a proposta para este certame

26/04/2018 10:37:56

Presidente fala Para A.F.X. CONSTRUCOES LTDA - EPP - bom dia sr. licitante, confirme se estas online e se ainda tens
interesse em manter a proposta para este certame

26/04/2018 10:43:48

Presidente fala Como o sr. não responde nem via chat e nem via e mail, esta comissão entende com declínio da proposta,
tenha um bom dia.

26/04/2018 11:00:54

Presidente fala Para A.F.X. CONSTRUCOES LTDA - EPP - Como o sr. não responde nem via chat e nem via e mail, esta
comissão entende com declínio da proposta, tenha um bom dia

26/04/2018 11:01:03

Presidente fala Srs. licitantes, a empresa  JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME ligou tempestivamente
querendo manter a proposta, retomando a negociação

26/04/2018 11:01:31

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - bom dia sr licitante,
confirme se estas logado

26/04/2018 11:01:50

Fornecedor responde Bom dia26/04/2018 11:04:16
Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Tens interesse em manter a

proposta sem majorar preço?
26/04/2018 11:11:07

Fornecedor responde Sr. Presidente, estamos analisando, solicitamos tempo.26/04/2018 11:12:19
Presidente fala Ok, darei o prazo de 1h para que avalies a possibilidade de verificar se podes manter a proposta, caso

seja possível, darei o prazo de 24h [conforme edital] para s para correção de eventuais falhas [apontados
no último parecer técnico] sem alteração do valor global originalmente proposto (subitem 9.4.1 do acórdão
830/2018).

26/04/2018 11:15:26

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Seu prazo para informar se
podes continuar com a proposta neste valor ou declinar termina às 12:16h [Brasília] / 11:16h [Manaus]

26/04/2018 11:16:14

Fornecedor responde Sr. Presidente, decidimos manter proposta nesse valor.26/04/2018 12:03:31
Presidente fala Esclareço que a empresa AFX CONSTRUCAO foi convocada indevidamente uma vez que esta  a primeira

proposta conseguir contato tempestivamente, mediante a isto, a sua proposta estará sendo analisada,
uma vez que decidir manter a proposta. Dito isto, caso JEP construção não obtenha parecer favorável em
sua proposta, a empresa AFX Construção será convocada.

26/04/2018 12:27:31

Presidente fala Esclareço que a empresa AFX CONSTRUCAO foi convocada indevidamente uma vez que esta a primeira
proposta conseguiu contato tempestivamente, mediante a isto, a sua proposta estará sendo analisada,
uma vez que decidiu manter a proposta. Dito isto, caso JEP construção não obtenha parecer favorável em
sua proposta, a empresa AFX Construção será convocada.

26/04/2018 12:28:00
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Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Sr, licitante, como manteve
o valor, convocarei anexo para que envies sua proposta via anexo comprasnet juntamente com
documentos atualizados

26/04/2018 12:29:49

Presidente fala Solicito que verifiques os erros ou falhas apontadas no ultimo parecer [que deu a causa de
desclassificação na primeira tratativa] e as corrija, inclusive incluindo a cotaçao do item 9.6 Andaimes
metálicos.

26/04/2018 12:31:01

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Solicito que verifiques os
erros ou falhas apontadas no ultimo parecer [que deu a causa de desclassificação na primeira tratativa] e
as corrija, inclusive incluindo a cotaçao do item 9.6 Andaimes metálicos.

26/04/2018 12:31:13

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - - Solicito o envio, no prazo
máximo de até 24hrs (vinte e quatro) após a convocação efetuada, por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços e planilhas adequadas ao último lance
JUNTAMENTE com toda a documentação de habilitação conforme condição 11.2 do edital.

26/04/2018 12:32:06

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - No entanto é oportuno
informar que no Sistema COMPRASNET existe uma limitação da opção "enviar anexo" quanto ao
Tamanho máximo de upload permitido por item para cada licitante que é de 50 Mb.

26/04/2018 12:32:22

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Caso, não consiga enviar
no tamanho máximo permitido, uma vez que já possuis anexos da primeira tratativa, envies pelo e mail:
cplufam@gmail.com dentro do prazo editalício. Os anexos enviado via e mail serão disponibilizados no site
oficial: licita.ufam.edu.br

26/04/2018 12:33:50

Presidente fala Esclareço que: Em atendimento ao Acórdao 830/2018 do TCU, a empresa AMAZONCRETO terá
habilitação revogada, para que seja possível eventual aceitação e habilitação das empresas em
negociação, uma vez que o certame estava suspenso e nao havia sido encerrado.

26/04/2018 12:38:20

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

26/04/2018 12:38:26

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME, CNPJ/CPF:
10.739.604/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

26/04/2018 12:38:38

Presidente fala Esclareço que:Em atendimento ao Acórdao 830/2018 do TCU, a empresa AMAZONCRETO terá
habilitação ANULADA, para que seja possível eventual aceitação e habilitação das empresas em
negociação, uma vez que o certame estava suspenso e nao havia sido encerrado.

26/04/2018 12:39:05

Presidente fala Para CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME - Seu prazo encerra-se-á as
12:39h [Brasília] de amanhã [27/04/2018].

26/04/2018 12:39:47

Presidente fala Srs. em licitante, em função do decurso do tempo para receber a proposta da empresa convocada, declaro
que o certame está suspenso, retomaremos amanhã, dia 27/04/2018 às 14h [Brasília] para continuação do
processo licitatório. Bom dia todos!

26/04/2018 12:40:55

Fornecedor responde boa tarde, estaremos providenciando a documentação do item 1.  Grato26/04/2018 15:25:22
Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME, CPNJ/CPF:

10.739.604/0001-08, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

27/04/2018 13:57:09

Presidente fala boa tarde srs licitantes, estamos de volta27/04/2018 14:00:20
Presidente fala Por exceder a capacidade máxima do anexo do COMPRANET, a documentação da empresa de melhor

proposta convocada no momento  JEP CONSTRUCAO enviou tempestivamente e foi devidamente
publicada no site oficial podendo ser visualizada pelo link:
http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC&pag=2. Contém também a prova documental via e mail da

27/04/2018 14:02:28

Presidente fala Em uma análise preliminar de sua documentação, a mesma enviou a proposta e seus anexos conforme
edital, além de estar com regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e ecomímica financeira para fins
de habilitação;

27/04/2018 14:03:49

Presidente fala A proposta e seus anexos será remetida ao Departamento de Engenharia para análise técnica, em função
disso o certame permanecerá suspenso.

27/04/2018 14:06:20

Presidente fala Em função de o prazo durar em média 5 úteis para elaboração do Parecer Técnico, declaro suspenso este
certame. Retomaremos no proximo dia 04/05 às 14h [BRasília]. Tenham todos uma boa tarde.
Documentações e propostas dos licitantes tembém podem ser consultadas no site: licita.ufam.edu.br /
Dúvidas e esclarecimentos: cplufam@gmail.com. Boa tarde a todos!

27/04/2018 14:09:20

Presidente fala BOA TARDE srs, licitnates04/05/2018 14:20:53
Presidente fala Ainda não temos parecer técnico conclusivo da proposta da empresa JEP CONSTRUCAO, em função

disso o certame permanecerá suspenso, retomaremos no próximo dia 09/05 [quarta feira] às 14h [Brasília].
Boa tarde a todos!

04/05/2018 14:22:07

Presidente fala Boa Tarde srs licitantes, estamos de volta, estejam logados!09/05/2018 14:03:59
Presidente fala Esclarecendo mais uma vez as determinações do TCU para que não haja dúvidas:09/05/2018 14:05:04
Presidente fala De acordo com acórdão 830/2018 do TCU publicado no último dia 18/04/2018, o presente certame

retornou à fase de julgamento de propostas;
09/05/2018 14:05:17

Presidente fala Conforme item 9.2 do Acórdão, foi anulada a desclassificação da empresa JJ Barroso com a consequente
nulidade de todos os atos subsequentes;

09/05/2018 14:05:33

Presidente fala Ainda conforme o item mencionado, o certame retornará à etapa de julgamento de propostas, para
reanálise de todas as licitantes, em plena sintonia com a proposta mais vantajosa para administração
pública; [ainda quando a razão da desclassificação se deu em função da não inserção do item 9.6
andaime metálico e eventuais falhas formas que poderão ser corrigidas]

09/05/2018 14:06:45

Presidente fala Pelo fato de o certame já esta fazendo 1 ano hoje desde sua abertura e o prazo de validade das propostas
é de 60 dias, os licitantes participantes não foram obrigados a manter suas respectivas propostas, não
acarretando nenhum prejuízo como pedido de sancionamento [art. 20.1, alínea d do edital]

09/05/2018 14:07:02

Presidente fala No momento, ao reanalisar a primeira proposta, a empresa JEP aceitou continuar com seu orçamento e foi
pedido que retficasse a proposta em função do erro da Administração Pública com relação ao item 9.6
alguns erros formais poderam ser retificados [conforme orientação no TCU]

09/05/2018 14:08:21

Presidente fala Foi aproveitado toda a documentação nos autos enviados pela primeira vez pela empresa JEP
CONSTRUTORA do ano passado.

09/05/2018 14:10:22

Presidente fala Foi analisado neste primeiro momento apenas a proposta com as devidas retificações apontadas, a
mesma foi analisada e obteve Parecer Técnico positivo conforme o Departamento Técnico de Engenharia.

09/05/2018 14:11:26

Presidente fala O Parecer Técnico pode ser consultado no site oficial da UFAM: licita.ufam.edu.br09/05/2018 14:11:45
Presidente fala Desta forma, a proposta será aceita.09/05/2018 14:11:57
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
09/05/2018 14:12:34

Presidente fala Uma vez a proposta aceita, será analisada a documentação apenas a documentação do primeiro envio. A
documentação do segundo envio [deste ano, apos decisão do TCU], será aproveitando apenas as
documentações que estavam desatualizadas [como SICAF, regularidade fiscal federal, estadual e
municipal, além de certificações como a do IBAMA], uma vez que esta certame, reitero, jaz com um ano de
andamento.

09/05/2018 14:16:20

Presidente fala Aguardem alguns instantes, enquanto analiso a documentação de habilitação novamente e as
atualizações enviadas da ultima vez.

09/05/2018 14:17:17

Presidente fala A EMPRESA JEP CONSTRUÇÃO reúne todas as condições de habilitação exigidas do edital, em função
disso será habilitada.

09/05/2018 14:49:30

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

09/05/2018 14:50:58

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/05/2018 às 15:25.09/05/2018 14:51:42
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Datas Recursais
16/05/2018Data Limite para Registro de Recurso:

Data Limite para Registro de 23/05/2018
Data Limite para Registro de Decisão: 30/05/2018

GUARNIERY LIMA DE SOUZA
Presidente

STANLEY SOARES DE SOUZA
Presidente substituto

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Membro

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA
Membro

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 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 16:10 horas do dia 09 de Maio de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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