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Pregão Eletrônico
926302.482020 .12536 .4309 .2623892520

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00048/2020
Às 09:02 horas do dia 07 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 297/2019 de 20/02/2020, 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 0007250/2020-58, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00048/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de gateway de e-mail em nuvem com módulo de
inspeção de E-mails entre caixas de correio e serviços online de proteção / filtragem de e-mail, com o objetivo de proteção
anti-spam, anti-malware, anti-phishing, anti-spear phishing (phishing direcionado), tratamento de ameaças avançadas,
incluindo sistema de segurança contra ataques dirigidos, com sandbox para verificar arquivos anexos, assim como suporte
técnico, implantação e treinamento. 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: Software como Servico - Saas
Descrição Complementar: Software como servico - saas
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 4.000
Valor Estimado: R$ 927.040,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA, pelo melhor lance de R$
469.000,0000 .
Histórico
Item: 1 - Software como Servico - Saas
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

33.927.849/0001-64 TELEDATA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

4.000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 175,0000 R$ 700.000,0000 04/12/2020
17:40:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gateway de e-mail em nuvem com mo&#769;dulo de
inspec&#807;a&#771;o entre caixas de correio e servic&#807;os online de protec&#807;a&#771;o / filtragem
Marca FORTINET, modelo FortiMail Cloud - Gateway Premium with Office365 FortiMail Cloud Premium w. Office365
API support por 24 (vinte e quatro meses) para 4.000 caixas postais.

13.103.980/0001-08 HSC
DESENVOLVIMENTO
E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMA

Não

Não

4.000

R$ 231,7600 R$ 927.040,0000 04/12/2020
15:22:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de gateway de e-mail em nuvem com módulo
de inspeção de E-mails entre caixas de correio e serviços online de proteção /filtragem de e-mail para 4.000 caixas
postais, com o objetivo de proteção anti-spam, antimalware, anti-phishing,antispear phishing (phishing direcionado),
tratamento de ameaças avançadas, incluindo sistema de segurança contra ataques dirigidos, com sandbox para
verificar arquivos anexos, assim como suporte técnico, implantação e treinamento tratamento de ameaças
avançadas, incluindo sistema de segurança contra ataques dirigidos, com sandbox para verificar arquivos anexos,
assim como suporte técnico, implantação e treinamento.

02.696.234/0001-40 TECNOATIVA
CONSULTORIA E
SISTEMAS EIRELI

Sim

Sim

4.000

R$ 231,7600 R$ 927.040,0000 06/12/2020
00:50:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gateway de e-mail em nuvem com módulo de inspeção de E-mails
entre caixas de correio e serviços online de proteção / filtragem de e-mail, com o objetivo de proteção anti-spam,
anti-malware, anti-phishing, anti-spear phishing (phishing direcionado), tratamento de ameaças avançadas,
incluindo sistema de segurança contra ataques dirigidos, com sandbox para verificar arquivos anexos, assim como
suporte técnico, implantação e treinamento

15.644.251/0001-86 GMAES TELECOM
LTDA

Sim

Sim

4.000

R$ 231,7600 R$ 927.040,0000 07/12/2020
08:45:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de gateway de e-mail em nuvem com módulo
de inspeção de E-mails entre caixas de correio e serviços online de proteção / filtragem de e-mail para 4.000 caixas
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postais, com o objetivo de proteção anti-spam, antimalware, antiphishing, anti-spear phishing (phishing
direcionado), conforme condições do edital - Barracuda Email Security Gateway V600 + Barracuda Advanced threat
Protection.
https://assets.barracuda.com/assets/docs/dms/datasheet_Email-Security-Gateway_US.pdf
https://www.barracuda.com/atp

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 927.040,0000

13.103.980/0001-08

07/12/2020 09:02:40:147

R$ 927.040,0000

02.696.234/0001-40

07/12/2020 09:02:40:147

R$ 927.040,0000

15.644.251/0001-86

07/12/2020 09:02:40:147

R$ 700.000,0000

33.927.849/0001-64

07/12/2020 09:02:40:147

R$ 300.000,0000

15.644.251/0001-86

07/12/2020 09:14:03:097

R$ 600.000,0000

13.103.980/0001-08

07/12/2020 09:14:56:470

R$ 550.000,0000

33.927.849/0001-64

07/12/2020 09:16:01:667

R$ 540.000,0000

13.103.980/0001-08

07/12/2020 09:16:27:873

R$ 520.000,0000

33.927.849/0001-64

07/12/2020 09:17:48:840

R$ 510.000,0000

13.103.980/0001-08

07/12/2020 09:18:50:463

R$ 720.000,0000

02.696.234/0001-40

07/12/2020 09:19:25:647

R$ 484.000,0000

33.927.849/0001-64

07/12/2020 09:21:01:033

R$ 469.000,0000

13.103.980/0001-08

07/12/2020 09:21:53:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Aberto

07/12/2020
Item Aberto.
09:08:36

Encerrado

07/12/2020
Item encerrado.
09:23:53

Observações

Abertura do
prazo de
07/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001Convocação - 09:41:10 86.
Anexo
Encerramento
do prazo de
07/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação - 09:44:00 15.644.251/0001-86.
Anexo
Abertura do
prazo de
07/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001Convocação - 10:01:50 86.
Anexo
Encerramento
do prazo de
07/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação - 10:05:53 15.644.251/0001-86.
Anexo

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001-86, pelo
melhor lance de R$ 300.000,0000. Motivo: A área técnica informou que a empresa não atendeu as
07/12/2020
exigências do Edital no que tange ao documento apresentado para suprir a exigência constante na
12:17:43
alínea "c", do cláusula 5 da PARTE II do edital (documento emitido pelo fabricante), bem como não
apresentou a declaração de requisitos técnicos

Abertura do
prazo de
07/12/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
Convocação - 12:18:11 DA INFORMA, CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08.
Anexo
Encerramento
do prazo de
07/12/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS
Convocação - 12:26:33 EM TECNOLOGIA DA INFORMA, CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08.
Anexo
Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
07/12/2020
DA INFORMA, CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08, pelo melhor lance de R$ 469.000,0000. Motivo:
14:35:23
Proposta esta conforme as exigências do Edital.

Habilitado

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM
07/12/2020 TECNOLOGIA DA INFORMA, CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08, pelo melhor lance de R$ 469.000,0000.
14:35:52 Motivo: A empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
seguiu todas as exigências do Edital e será declarada vencedora.

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNOATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI
07/12/2020 CNPJ/CPF: 02696234000140. Motivo: Gostaria de registrar recurso contra a empresa porque eles
14:44:14 não atendem vários requisitos tecnicos editalicios, dentre os itens não atendidos estão : 1.2.28,
1.2.22, 1.5.8 dentre ou

Intenção de
Recurso
Aceita

07/12/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNOATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI, CNPJ/CPF:
15:03:32 02696234000140. Motivo: Recurso Aceito

Intenções de Recurso para o Item
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CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

02.696.234/0001-40

07/12/2020 14:44

07/12/2020 15:03

Aceito

Motivo Intenção:Gostaria de registrar recurso contra a empresa porque eles não atendem vários
requisitos tecnicos editalicios, dentre os itens não atendidos estão : 1.2.28, 1.2.22, 1.5.8 dentre outros.
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso Aceito

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

07/12/2020
09:03:49

Bom dia! Darei início ao certame com a abertura das propostas para lances.

Pregoeiro

07/12/2020
09:03:59

A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. ATENÇÃO AOS RECADOS:

Pregoeiro

07/12/2020
09:04:05

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2020. Pregoeiro Gerson
Yamashita operando o certame. O critério de julgamento e adjudicação do presente
certame será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

Pregoeiro

07/12/2020
09:04:12

De acordo com o art. 13, IV, do Decreto nº 5.450/2005, é responsabilidade dos licitantes
acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se
refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o
atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e
aplicação das sanções administrativas.

Pregoeiro

07/12/2020
09:04:20

Lembro que, após a fase de lances, o convocado deverá apresentar a proposta ajustada
em até 02 (duas) horas, atendendo ao item 18, Seção III, Parte V do Edital. Dentro do
referido prazo é possível solicitar a reabertura do campo, via CHAT, para inserção de
documento, caso o mesmo seja fechado pelo sistema.

Pregoeiro

07/12/2020
09:08:36

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

Pregoeiro

07/12/2020
09:09:53

Prezados licitantes, podem mandar os seus melhores lances para o produto ofertado.

Pregoeiro

07/12/2020
09:10:24

Prezados licitantes, podem mandar os seus melhores lances para o serviço ofertado.

Sistema

07/12/2020
09:23:53

O item 1 está encerrado.

Sistema

07/12/2020
09:23:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

07/12/2020
09:34:09

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, atendendo ao item 15, subseção II,
Seção II da Parte V do Edital, gostaria de saber se licitante tem interesse em melhorar o
valor ofertado para o item 1?

15.644.251/000186

07/12/2020
09:35:40

bom dia

15.644.251/000186

07/12/2020
09:36:13

ja ofertamos nosso melhor lance na fase de lances

15.644.251/000186

07/12/2020
09:36:44

sendo assim, nao temos interesse em reduzir o valor

Pregoeiro

07/12/2020
09:37:55

Para GMAES TELECOM LTDA - Ok. Daremos continuidade a licitação!

Pregoeiro

07/12/2020
09:38:30

A empresa detentora do menor lance será convocada para apresentação da proposta
ajustada.

Sistema

07/12/2020
09:41:10

Senhor fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001-86, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

07/12/2020
09:41:35

Prezado Licitante, sua empresa está sendo convocada para apresentação da proposta
ajustada e terá 02 (duas) horas (até às 11:41, momento em que a convocação será
encerrada), conforme item 18 (SEÇÃO III, Parte V), para envio da PROPOSTA AJUSTADA
para análise.

Pregoeiro

07/12/2020
09:41:45

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado Licitante, sua empresa está sendo convocada para
apresentação da proposta ajustada e terá 02 (duas) horas (até às 11:41, momento em
que a convocação será encerrada), conforme item 18 (SEÇÃO III, Parte V), para envio da
PROPOSTA AJUSTADA para análise.

Pregoeiro

07/12/2020
09:41:53

Para GMAES TELECOM LTDA - Alerta ao licitante que o valor unitário na proposta anexada
deverá ser ajustado de forma que contenha apenas 2 casas decimais para os centavos,
conforme item 8.1, Seção III, Parte II do Edital.

Pregoeiro

07/12/2020
09:42:04

Para GMAES TELECOM LTDA - A empresa deverá apresentar a proposta com o valor do
item correspondente ao lance ofertado e de forma que os valores não ultrapassem os
valores determinados no Anexo I (Tabela Indicativa de Itens) do anexo III – no Termo de
Referência.

Sistema

07/12/2020
09:44:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001-86,
enviou o anexo para o ítem 1.

15.644.251/000186

07/12/2020
09:44:21

Proposta anexada
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Pregoeiro

07/12/2020
09:45:33

Para GMAES TELECOM LTDA - A empresa deverá anexar a proposta ajustada com a
Indicação da Solução e fabricantes marca e referência idêntica às ofertadas no sistema,
sob pena de desclassificação.

Pregoeiro

07/12/2020
09:46:11

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, o sistema já acusou o envio do anexo, os
documentos só serão analisados após o prazo informado. Revise seus documentos e caso
exista documentos a serem adicionados, solicite a reabertura do campo para anexar os
mesmos.

15.644.251/000186

07/12/2020
09:50:34

certo, pode reabrir o anexo por favor

15.644.251/000186

07/12/2020
09:55:57

Prezado pregoeiro, existe um documento a ser adicionado, solicito a reabertura do campo
para anexar o mesmo.

Sistema

07/12/2020
10:01:50

Senhor fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001-86, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

07/12/2020
10:02:46

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, o campo já esta disponível para envio de
documentação.

Sistema

07/12/2020
10:05:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GMAES TELECOM LTDA, CNPJ/CPF: 15.644.251/0001-86,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

07/12/2020
10:13:31

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, o sistema já acusou o envio do anexo, os
documentos só serão analisados após o prazo informado. Revise seus documentos e caso
exista documentos a serem adicionados, solicite a reabertura do campo para anexar os
mesmos.

Pregoeiro

07/12/2020
11:42:26

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, o prazo foi encerrado para envio da
proposta ajustada.

Pregoeiro

07/12/2020
11:43:13

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, a proposta foi encaminhada para área
técnica para validação técnica.

15.644.251/000186

07/12/2020
11:59:49

Prezado Pregoeiro, o pregão será suspenso com previsão de data e horário para retorno?

Pregoeiro

07/12/2020
12:07:48

Prezados, o pregão não será suspenso, vamos dar continuidade na licitação!

Pregoeiro

07/12/2020
12:11:48

Para GMAES TELECOM LTDA - Prezado licitante, a área técnica se manifestou sobre a
documentação apresentada e informou que a empresa não atendeu as exigências do
Edital no que tange ao documento apresentado para suprir a exigência constante na
alínea "c", do cláusula 5 da PARTE II do edital (documento emitido pelo fabricante)

Pregoeiro

07/12/2020
12:12:03

Para GMAES TELECOM LTDA - bem como a não apresentação da declaração de Requisitos
Técnicos.

Pregoeiro

07/12/2020
12:12:35

Para GMAES TELECOM LTDA - A área técnica informou que o documento apresentado
para suprir a exigência constante na alínea "c", do cláusula 5 da PARTE II do edital
(documento emitido pelo fabricante), não corresponde ao fabricante do objeto informado
na proposta apresentada, já que a empresa apresentou proposta do fabricante
BARRACUDA e a declaração juntada é do fabricante ZIMBRA.

Pregoeiro

07/12/2020
12:14:11

Para GMAES TELECOM LTDA - Por esses motivos a sua empresa será desclassificada e
inabilitada.

Pregoeiro

07/12/2020
12:15:45

Desta forma, a próxima empresa melhor classificada será convocada para anexar
proposta ajustada em sistema.

Sistema

07/12/2020
12:18:11

Senhor fornecedor HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA,
CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

07/12/2020
12:18:44

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - Prezado
Licitante, sua empresa está sendo convocada para apresentação da proposta ajustada e
terá 02 (duas) horas (até às 14:18, momento em que a convocação será encerrada),
conforme item 18 (SEÇÃO III, Parte V), para envio da PROPOSTA AJUSTADA para análise.

Pregoeiro

07/12/2020
12:18:50

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - Alerta ao
licitante que o valor unitário na proposta anexada deverá ser ajustado de forma que
contenha apenas 2 casas decimais para os centavos, conforme item 8.1, Seção III, Parte
II do Edital.

Pregoeiro

07/12/2020
12:18:55

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - A empresa
deverá apresentar a proposta com o valor do item correspondente ao lance ofertado e de
forma que os valores não ultrapassem os valores determinados no Anexo I (Tabela
Indicativa de Itens) do anexo III – no Termo de Referência.

Pregoeiro

07/12/2020
12:19:05

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - A empresa
deverá anexar a proposta ajustada com a Indicação da Solução e fabricantes marca e
referência idêntica às ofertadas no sistema, sob pena de desclassificação.

Sistema

07/12/2020
12:26:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMA, CNPJ/CPF: 13.103.980/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

07/12/2020
12:30:59

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - Prezado
licitante, o sistema já acusou o envio do anexo, os documentos só serão analisados após
o prazo informado. Revise seus documentos e caso exista documentos a serem
adicionados, solicite a reabertura do campo para anexar os mesmos.

Pregoeiro

07/12/2020
14:19:23

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - Prezado
licitante, o prazo foi encerrado para envio da proposta ajustada.

Pregoeiro

07/12/2020
14:19:52

Para HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA - Prezado
licitante, a proposta foi encaminhada para área técnica para validação técnica.

Pregoeiro

07/12/2020
14:32:00

Conforme análise técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação, o objeto apresentado
na proposta encaminhada pela empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA atende às especificações exigidas no edital e seus
anexos.

Pregoeiro

07/12/2020
14:32:08

Com base na referida análise este Pregoeiro fará a aceitação da proposta apresentada
pela empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA para o item único.

Pregoeiro

07/12/2020
14:32:56

A empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA apresentou, juntamente com a proposta, os documentos de habilitação. Analisamos
o SICAF e tudo está conforme exigências do edital.

Pregoeiro

07/12/2020
14:33:48

De acordo com o Edital e o Ato Normativo nº 08/2020 – PGJ, o qual disciplina o envio da
documentação licitatória exclusivamente por meio eletrônico, enquanto perdurar o estado
de calamidade decorrente do COVID-19,

Pregoeiro

07/12/2020
14:34:02

a documentação apresentada em sessão foi suficiente para suprir a documentação
original, haja vista a apresentação de declaração de autenticidade pela licitante,
suficiente e adequada aos termos da norma citada.

Pregoeiro

07/12/2020
14:34:32

A empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA seguiu todas as exigências do Edital e será declarada vencedora.

Sistema

07/12/2020
14:35:52

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

07/12/2020
14:36:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2020 às
14:57:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo 07/12/2020 14:35:52 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado
Fechamento de
Prazo

07/12/2020 14:36:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2020 às 14:57:00.

Data limite para registro de recurso: 10/12/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 15/12/2020.
Data limite para registro de decisão: 22/12/2020.
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 15:15 horas do dia 07 de dezembro de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GERSON ADRIANO YAMASHITA
Pregoeiro Oficial
CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES
Equipe de Apoio
MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO
Equipe de Apoio
FERNANDA DA COSTA PERES
Equipe de Apoio

Voltar
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