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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO DO PREGÃO 22/2018

Ao Pró-Reitor de Administração

O pregoeiro Lucas Freire Almeida, responsável pelo pregão 22/2018 vem, por meio deste, comunicar a
detecção de irregularidades no edital do certamente, especificamente quanto ao item 7.19.

A sessão do certame foi aberta no dia 12/09/2018 às 091i00. tendo sido aberto a fase de lances do

pregão.

Ultrapassado o prazo para encerramento aleatório e encerrada a fase de lances, foi verificado pelo
si.stema que 5 (cinco) empresas não apresentaram quaisquer lances, estando empatadas com a mesma proposta
cadastrada no sistema. Verificou-se ainda que as propostas cadastradas com o mesmo valor con.stavam no
sistema com o mesmo horário (na coluna abaixo "Data Melhor Lance""):

w . ——

n «■»»«»li 1^1 tt

mc0,oQa

Tal fato gerou dúvidas quanto ao critério deveria ser utilizado para desempate das propostas.
Importante destacar que a hipótese em tese é de empate no cadastro das propostas, não tendo havido

qualquer lance, entendido como "empate rear. Ou seja. no Pregão Eletrônico n. 22/2018 não houve lances
entre as 05 primeiras propostas que estão empatadas, mas apenas as propostas cadastradas com o mesmo
valor.

O edital do pregão 22/2018 da UFPB, em seu item 7.19 prevê que: "Ao presente certame não se aplica
o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação das propostas petos licilantes é utilizada como um dos critérios de classificação". Destaca-se
que por erro de formatação, o item 7.19, segundo modelo da AGU (atualizado em Janeiro/2016), seria subitem
do item 7.18. e a devida modificação descaracterizou a sua finalidade e tomou a regra criada ilegal, vez que
não existe previsão legal para tal.
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 Tribunal de Contas da União

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00022/2018 
  

Às 14:00 horas do dia 16 de abril de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA-SEGEDAM Nº 01/2018 de 02/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 032.971/2017-6, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de passagens
aéreas.. 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: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens,
para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e
telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas dependências do Tribunal de Contas da União
(TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações em anexo.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 6.334.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: MONEY TURISMO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.300.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO

LTDA
Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 04/04/2018

14:32:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário

* 05.851.878/0001-54 VALEVERDE
AGENCIA DE
VIAGENS E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0300 R$ 0,0300 05/04/2018
08:24:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

37.979.739/0001-05 MONEY TURISMO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 6.300.000,0000 R$ 6.300.000,0000 04/04/2018
09:00:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de Operadora
ou Agência de Viagens, para cotação, reserva e fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO
E
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 6.300.000,0000 R$ 6.300.000,0000 04/04/2018
09:00:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

26.423.228/0001-88 APOLO AGENCIA
DE VIAGENS E

Sim Sim 1 R$ 6.300.000,0000 R$ 6.300.000,0000 04/04/2018
09:00:58
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TURISMO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de passagens aéreas.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.300.000,0000 R$ 6.300.000,0000 04/04/2018
09:02:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de passagens aéreas.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.334.400,0000 R$ 6.334.400,0000 04/04/2018
09:00:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aereas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.334.400,0000 R$ 6.334.400,0000 04/04/2018
09:00:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

08.030.124/0001-21 AGENCIA
AEROTUR LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.334.400,0000 R$ 6.334.400,0000 04/04/2018
09:00:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ContraTação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

74.357.443/0001-70 SELFECORP
VIAGENS
CORPORATIVAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.334.400,0000 R$ 6.334.400,0000 04/04/2018
09:06:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OContratação da prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio
de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,
por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado
nas dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados.

04.462.643/0001-08 SLC SERVICOS
AEROPORTUARIO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.334.400,0000 R$ 6.334.400,0000 12/04/2018
16:57:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora
ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento Avançado da CONTRATADA a ser instalado nas
dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), com no mínimo dois empregados, em regime de empreitada por preço
unitário, conforme especificações em anexo.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.334.400,0000 06.064.175/0001-49 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.334.400,0000 05.917.540/0001-58 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.334.400,0000 08.030.124/0001-21 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.334.400,0000 74.357.443/0001-70 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.334.400,0000 04.462.643/0001-08 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.300.000,0000 37.979.739/0001-05 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.300.000,0000 26.423.228/0001-88 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.300.000,0000 01.017.250/0001-05 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.300.000,0000 02.676.310/0001-56 16/04/2018 14:00:12:677
R$ 6.334.335,0000 06.064.175/0001-49 16/04/2018 14:29:12:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

16/04/2018
14:17:38 Desclassificação da proposta de R$ 0,0001. Valor ofertado inexequivel

Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

16/04/2018
14:17:52 Desclassificação da proposta de R$ 0,0300. Valor ofertado inexequivel

Aberto 16/04/2018
14:18:08 Item aberto.

Iminência de Encerramento 16/04/2018
14:19:36 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/04/2018 14:29:36.

Encerrado 16/04/2018
14:41:01 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/04/2018
10:00:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor MONEY TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.979.739/0001-05.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

19/04/2018
14:32:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONEY TURISMO EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05.
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Aceite 20/04/2018
11:07:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.979.739/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6.300.000,0000.

Habilitado 20/04/2018
11:07:13

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
37.979.739/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6.300.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/04/2018
14:01:53

boa tarde, senhores licitantes

Pregoeiro 16/04/2018
14:04:27

Estou iniciando os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 022/2018 do Tribunal de
Contas da União.

Pregoeiro 16/04/2018
14:04:34

Neste momento, A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS e ADVERTÊNCIAS
importantes:

Pregoeiro 16/04/2018
14:04:42

a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, no final de cada Sessão, a data e o horário das
próximas Sessões. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou

acessem diariamente o chat desse Pregão.
Pregoeiro 16/04/2018

14:04:54
b) IMPORTANTE, todos os licitantes, ao participarem de licitações promovidas pela

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de
que reúnem todos os requisitos necessários para a sua participação. Então, sabem que declarar

que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção futura.
Pregoeiro 16/04/2018

14:05:03
c) Como este Pregão não será realizado em sessão única, e muito provavelmente serão

realizadas várias sessões públicas (podendo haver, inclusive mais de uma no mesmo dia) peço-
lhes, mais uma vez, que acompanhem o chat diariamente, pois conforme determina a Condição
11 do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro

será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro 16/04/2018

14:05:10
d) Além disso, conforme determina a Condição 27.2 a licitante que abandonar a licitação,

deixando de enviar a proposta e/ou a documentação de habilitação sujeitar-se-á às sanções
previstas na Seção XVII do edital.

Pregoeiro 16/04/2018
14:05:19

e) Alerto, também, que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final
devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único momento, após a convocação via
chat e a convocação do anexo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final,

quanto para o envio da documentação de habilitação, será de até 24 (vinte e quatro) horas
após a convocação do pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Pregoeiro 16/04/2018
14:05:27

f) – Saliento, ainda, a importância ter conhecimento de TODAS as Condições/exigências
previstas no Edital deste Pregão, em especial as relativas à documentação de habilitação e da
forma de apresentação da proposta ajustada ao lance final, as quais, como dito anteriormente,

devem ser inseridas no sistema COMPRASNET preferencialmente em um único momento e
obrigatoriamente no prazo estipulado no edital.

Pregoeiro 16/04/2018
14:05:35

g) Entretanto, registro que, caso não seja possível enviar os documentos e a proposta em uma
única convocação de anexo ou por meio de um único arquivo, o licitante poderá, DESDE QUE
DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL, solicitar ao Pregoeiro, por meio do chat ou pelo

ramal 61-3316-7375, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro 16/04/2018

14:05:43
h) - Caso haja algum problema técnico que impeça a inserção do arquivo por meio do sistema
comprasnet, excepcionalmente, e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DEFINIDO NO EDITAL, a

documentação poderá ser enviada pelo endereço eletrônico CPL@TCU.GOV.BR, comunicando o
fato ao Pregoeiro.

Pregoeiro 16/04/2018
14:05:52

i) Finalmente, informo que o envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação
somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.

Pregoeiro 16/04/2018
14:06:00

Enquanto os(as) senhores(as) leem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem.

Sistema 16/04/2018
14:18:08

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos
o envio de lances.

Pregoeiro 16/04/2018
14:19:26

ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 10 minutos de iminência, no sistema, para o item. Após
o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de até 30

minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, é importante que não
esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório, pois

podem ser surpreendidos com o fechamento da fase de lances pelo sistema.
Sistema 16/04/2018

14:19:36
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:29 de 16/04/2018, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Sistema 16/04/2018

14:41:27
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 16/04/2018
14:47:44

Senhores licitantes, informo que as empresas MONEY TURISMO EIRELI, APOLO AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA, IDEIAS TURISMO LTDA e VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES

LTDA, apresentaram propostas empatadas com RAV no valor de R$ 0,00.
Pregoeiro 16/04/2018

14:48:54
Em razão disso, conforme determina a Condição 24 e demais subcondições, será procedido

sorteio para definição da ordem de classificação das referidas empresas. As demais
classificações, também conforme disposto no edital, seguirão o ordem regular obtida ao final da

etapa de lances.
Pregoeiro 16/04/2018

14:51:57
Assim, informo que a Sessão Pública destinada a realização do sorteio, será realizada no dia

18/04/2018 às 14 horas, nas dependências do TCU em Brasília, no seguinte endereço: SAFS -
Quadra 4 - Lote 1 - Anexo I - Sala 101.

Pregoeiro 16/04/2018 Aguardo todos no dia 18/04/2018.
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14:52:41
Pregoeiro 18/04/2018

14:22:28
Senhores licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 18/04/2018
14:24:22

Informo que foi realizada a Sessão Publica destinada a realizar sorteio para a definição da
ordem de classificação das licitantes que ofertaram proposta com RAV no valor R$ 0,00.

Pregoeiro 18/04/2018
14:26:54

Apos o sorteio restou configurada a seguinte ordem de classificação:1º - MONEY TURISMO
EIRELI – CNPJ 37.979.739/0001-05; 2º - IDEIAS TURISMO LTDA – CNPJ 02.676.310/0001-56;

3º - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA – CNPJ 01.017.250/0001-05; 4º - APOLO
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ 26.423.228/0001-88

Pregoeiro 18/04/2018
14:27:57

As demais posições, conforme já relatado, seguem a ordem regular obtida ao final da fase de
lances.

Pregoeiro 18/04/2018
14:29:14

Por fim, informo que a Sessão destinada a realizar a convocação da proposta e dos documentos
de habilitação ocorrerá amanhã, dia 19/04 às 10 horas. Espero todos conectados no horário

definido.
Pregoeiro 18/04/2018

14:30:39
adicionalmente, informo que ata referente a Sessão Pública estará disponível no site do TCU.

Pregoeiro 19/04/2018
09:59:54

Bom dia, senhores(as) licitantes.

Pregoeiro 19/04/2018
10:00:25

Para MONEY TURISMO EIRELI - Solicito o envio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por
meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço
adequada ao último lance, juntamente com toda a documentação de habilitação complementar

exigida no Edital deste Pregão.
Sistema 19/04/2018

10:00:33
Senhor fornecedor MONEY TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 19/04/2018

10:00:55
Para MONEY TURISMO EIRELI - Alguma dúvida Sr. licitante?

37.979.739/0001-
05

19/04/2018
10:02:49

Bom dia. Tudo em ordem. Estaremos providenciando dentro do prazo pre estabelecido. Muito
obrigado

Pregoeiro 19/04/2018
10:03:07

Informo que retomarei a Sessão Amanhã, dia 20/04/2018, momento no qual será divulgado o
resultado da análise dos documentos, caso apresentados, e realizados os demais atos que se

fizerem necessários.
Sistema 19/04/2018

14:32:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONEY TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 37.979.739/0001-05,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/04/2018

10:12:27
Senhores licitantes, informo que a Sessão para divulgação do resultado da análise será

realizada hoje às 11 horas.
Pregoeiro 20/04/2018

11:02:15
Bom dia, Senhores(as) licitantes.

Pregoeiro 20/04/2018
11:03:06

Informo que foi concluída a análise dos documentos de habilitação e da proposta apresentada
pela empresa MONEY TURISMO ERIRELI.

Pregoeiro 20/04/2018
11:05:09

A proposta apresentada atende aos requisitos de aceitabilidade definidos no edital.

Pregoeiro 20/04/2018
11:05:37

No que se refere aos requisitos de habilitação fiscal, trabalhista e econômico-financeiro e
técnico, os documentos apresentados atendem integralmente as exigências do edital.

Pregoeiro 20/04/2018
11:06:54

Neste sentido, informo a aceitação da proposta e a habilitação da empresa MONEY TURISMO
EIRELI - EPP. Assim, ato continuo irei proceder os atos de aceitação, habilitação e abertura de

prazo para eventuais manifestações de intenção de recurso.
Sistema 20/04/2018

11:07:13
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 20/04/2018

11:07:23
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2018 às 11:37:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

20/04/2018
10:15:59

Previsão de Reabertura: 20/04/2018 11:00:00.  Motivo: Suspensão para notificar o horário da Sessão
destinada a divulgar o resultado da análise dos documentos apresentados pela empresa MONEY
TURISMO

Reativado 20/04/2018
11:01:37

Abertura de Prazo 20/04/2018
11:07:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

20/04/2018
11:07:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2018 às 11:37:00.

 
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 26, do Decreto 5450/2005. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:38 horas do dia 20 de abril de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

  

 
RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE 
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NATHALIA BALDEZ DOROTEU

 Equipe de Apoio

 
LEONARDO ANTHONY COSTA DE ARAUJO BEZERRA

 Equipe de Apoio

 
NATHALIA BRILHANTE BARBOSA

 Equipe de Apoio
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