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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 063/CPB/2021
Processo nº : 0577/2021
Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE
CREDENCIAIS

Às 10:32:02 horas do dia 20 de Outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo
Pedrosa Demetrio da Silva e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão, Luiz Vicente
Justino Jácomo e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico -
Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 892000801002021OC00065. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Propostas

Descrição : SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR - AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO, SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR -
AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELET, RONICO
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : SAO PAULO

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : -

Propostas Entregues : 4

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 4

Propostas Classificadas : 4

Resultado do Item : Fracassado

Justificativa : Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

UA GRAFICA -
COMERCIO E
PRESTACAO DE
SERVICOS
GRAFICOS -
EIRELI

1 768.000,0000 19/10/2021 00:00 Classificada classifico o item
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Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Gráfica & Editora
Porto Ltda-ME

2 900.000,0000 18/10/2021 00:00 Classificada classifico o item

PRINT SAVE
MATERIAL
GRÁFICO EIRELI

3 2.000.000,0000 19/10/2021 00:00 Classificada classifico o item

GRÁFICA &
EDITORA
TRIUNFAL LTDA -
EPP

4 100.000.000,0000 19/10/2021 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

PRINT SAVE MATERIAL GRÁFICO EIRELI 798.000,0000 20/10/2021 10:42:29 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Não houve negociação.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

UA GRAFICA - COMERCIO E
PRESTACAO DE SERVICOS
GRAFICOS - EIRELI

Análise
de
propostas

768.000,0000 20/10/2021
11:03 Não aceitável

Considero o preço
não aceitável
mediante consulta do
preço referencial
elaborada na fase
interna.

PRINT SAVE MATERIAL GRÁFICO
EIRELI Lances 798.000,0000 20/10/2021

12:21 Não aceitável

Considero o preço
não aceitável
mediante consulta do
preço referencial
elaborada na fase
interna desta
licitação.

Gráfica & Editora Porto Ltda-ME
Análise
de
propostas

900.000,0000 20/10/2021
12:31 Não aceitável

Considero o preço
não aceitável
mediante a não
manifestação do
licitante pelo prazo
concedido.

GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL
LTDA - EPP

Análise
de
propostas

100.000.000,0000 20/10/2021
12:40 Não aceitável

Considero o preço
não aceitável
mediante a não
manifestação do
licitante pelo prazo
concedido.
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Habilitação

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Não houve habilitação.

ITEM 2

Propostas

Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

Descrição : SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS TEXTIL - AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO, SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS TEXTIL - AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : SAO PAULO

Menor Valor :

CNPJ/CPF - Vencedor :

Propostas Entregues : 0

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 0

Propostas Classificadas : 0

Resultado do Item : Deserto

Justificativa : Item 2 'Deserto', pois não houve propostas.

Não houve propostas.

Não houve desistência.

Não houve lances.

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Não houve negociação.

Não houve análise de aceitabilidade.

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Não houve habilitação.

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
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Chat

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0322 EPP 03.002.566/0001-
40 GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA - EPP

FOR0157 Outros 08.730.097/0001-
08 Gráfica & Editora Porto Ltda-ME

FOR0842 EPP 23.857.880/0001-
12 PRINT SAVE MATERIAL GRÁFICO EIRELI

FOR0671 EPP 28.508.540/0001-
08

UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS
- EIRELI

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 20/10/2021

10:32:02

Pregoeiro TODOS Bom dia senhores licitantes! 20/10/2021
10:32:12

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 063/CPB/2021
nas condições especificadas no Edital.

20/10/2021
10:33:03

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas. 20/10/2021
10:33:07

Pregoeiro TODOS Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes: 20/10/2021
10:33:13

Pregoeiro TODOS

INFORMATIVO:
Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que
conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos
envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte:
www.bec.sp.gov.br).

20/10/2021
10:33:19

Pregoeiro TODOS

CONDUTA
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos
os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente
registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se
ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são
responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E
PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.

20/10/2021
10:33:25

Pregoeiro TODOS

O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação
ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser
apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF
10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas,
respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

20/10/2021
10:33:31

Pregoeiro TODOS
Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no
Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento
de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.

20/10/2021
10:33:39
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Pregoeiro TODOS Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as
especificações técnicas do material previstos em Edital, eventual desconformidade
quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.

20/10/2021
10:33:44

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 20/10/2021
10:33:49

Pregoeiro TODOS

A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de
desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente
informado no Sistema CAUFESP

20/10/2021
10:34:02

Pregoeiro TODOS

Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados
Cadastrais", do Sistema CAUFESP.
Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa
que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do
encerramento da etapa de lances.

20/10/2021
10:34:08

Pregoeiro TODOS

Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para
habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa
vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por
esta comissão.

20/10/2021
10:34:12

Pregoeiro TODOS Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação. 20/10/2021
10:34:19

Pregoeiro TODOS Procederemos agora à análise das propostas. 20/10/2021
10:34:26

Pregoeiro TODOS A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa
de Lances temos a considerar que:

20/10/2021
10:35:22

Pregoeiro TODOS
Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes
daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto
superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.

20/10/2021
10:35:27

Pregoeiro TODOS

A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver
qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por
mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos
últimos três minutos.

20/10/2021
10:35:34

Pregoeiro TODOS
Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas
via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na
seguinte conformidade:

20/10/2021
10:35:41

Pregoeiro TODOS

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta formulada, observada a redução mínima de: 
Lote 1: R$ 1.250,00 Mil duzentos e cinquenta reais
Lote 2: R$ 650,00 Seiscentos e cinquenta reais

20/10/2021
10:36:41

Pregoeiro TODOS formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais
lances do mesmo valor.

20/10/2021
10:36:47

Pregoeiro TODOS Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá
sobre o valor total do lote previstos no termo de referência.

20/10/2021
10:36:54

Pregoeiro TODOS

É possível corrigir um lance enviado por engano? 
Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado
seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote
em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível
alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.

20/10/2021
10:37:04

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, 20/10/2021
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e se tornar um de nossos parceiros! 10:37:11

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes! 20/10/2021
10:37:19

Sistema
BEC/SP TODOS Item 2 'Deserto', pois não houve propostas. 20/10/2021

10:37:29

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 20/10/2021

10:37:29

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes! 20/10/2021
10:37:41

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 20/10/2021
10:37:46

Pregoeiro TODOS Senhores, o valor esta muito distante de nosso referencial, solicito lances mais
contundentes...

20/10/2021
10:41:35

FOR0842 Pregoeiro Sr. Pregoeiro pelo edital você está informando que poderá solicitar de 50 em 50 peças,
este item é o que está encarecendo todo o produto

20/10/2021
10:44:17

Pregoeiro FOR0842 Senhor licitante, uma pequena correção, o valor mínimo é 50 peças, no entanto temos
eventos com solicitações de 2.000 peças.

20/10/2021
10:46:16

Pregoeiro FOR0842 Correção: Senhor licitante, uma pequena correção, a solicitação mínima é 50 peças, no
entanto temos eventos com solicitações de 2.000 peças.

20/10/2021
10:47:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 20/10/2021 - 10:52:46 20/10/2021

10:53:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 20/10/2021

10:53:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 20/10/2021

10:53:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIFICADOR - AGRUPAMENTO DE
PRE
Menor proposta: R$ 768.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

20/10/2021
10:54:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 002:
SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS TEXTIL - AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITAR
Deserto

20/10/2021
10:54:00

Pregoeiro FOR0671 Bom dia senhor licitante, necessidade negociar. Seu valor esta muito distante,
necessitamos de uma redução contundente sobre seu valor.

20/10/2021
10:56:19

Pregoeiro FOR0671 Acredito que acompanhou minha manifestação sobre o pedido mínimo sendo de 50
peças, todavia temos eventos com solicitações de 2.000 peças.

20/10/2021
10:57:09

FOR0671 Pregoeiro Bom dia Senhor Pregoeiro, não consigo reduzir o valor ofertado. 20/10/2021
10:57:32

Pregoeiro FOR0671 Nenhuma redução é possível senhor licitante? 20/10/2021
10:58:43

FOR0671 Pregoeiro Não é possível, senhor pregoeiro. 20/10/2021
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10:59:47

Pregoeiro FOR0671 Não me resta outra ação a não ser a sua inabilitação. Agradeço sua manifestação tão
prontamente.

20/10/2021
11:02:33

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 20/10/2021

11:02:36

Pregoeiro FOR0671 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 768.000,0000 Justificativa: Considero o preço não
aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na fase interna.

20/10/2021
11:03:02

Pregoeiro FOR0842 Senhor licitante, acredito que acompanhou a negociação anterior, necessito de uma
redução sobre a sua oferta.

20/10/2021
11:04:09

Pregoeiro FOR0842 Senhor licitante, concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de
inabilitação.

20/10/2021
11:08:02

FOR0842 Pregoeiro Sr. Pregoeiro o senhor saberia informar qual a quantidade de eventos que necessitem de
mínimo de 50 peças? Por exemplo de 50 a 1.000 peças será 20% do pedido,.....

20/10/2021
11:08:10

Pregoeiro FOR0842 Senhor licitante, agradeço sua manifestação. 20/10/2021
11:09:49

Pregoeiro FOR0842
Senhor licitante, não temos um calendário exato com a quantidade de eventos. Todavia o
Comitê Paralímpico Brasileiro realiza diversos eventos de forma regular distribuídos
durante todo ano.

20/10/2021
11:12:09

Pregoeiro FOR0842 Sendo que utilizaremos a Ata de Registro de Preço para atender todos os eventos
realizados no Centro de Treinamento ou em outros polos espalhadas pelo Brasil. 

20/10/2021
11:13:59

Pregoeiro FOR0842 Sendo assim, questiono a possibilidade de redução de 68% sobre seu lance ofertado. 20/10/2021
11:14:59

FOR0842 Pregoeiro Senhor pregoeiro, só um minuto estou verificando com minha direção 20/10/2021
11:15:56

Pregoeiro FOR0842 Perfeito senhor licitante, estamos no aguardo. 20/10/2021
11:19:21

FOR0842 Pregoeiro

Senhor Pregoeiro, quando da consulta do preço referencial elaborado na fase interna
acredito que tenha sido feita produção total, ou seja credencial tipo 1 - 24.000, tipo 2 -
24.000 e tipo 3 - 4.000, agora no certame estamos considerando produções fracionadas
sem direcionamento conforme pergunta anterior quanto a quantidade de produções no
edital consta pedido mínimo de 50 peças, se consideramos pior cenario teremos 1.040
produções/solicitações. Por favor temos grande intenção de produzir estes materiais nos
dê maiores informações se possível para apresentarmos um lance final. Aguardo

20/10/2021
11:21:50

Pregoeiro FOR0842

Senhor licitante, agradeço suas ponderações. Todavia as informações concentram no
termo de referência. Quanto a possibilidade de realização de eventos sobre todo o
território brasileiro, é um fato que será intenso no ano de 2022. Destaco que a entrega do
objeto será no Comitê Paralímpico.

20/10/2021
11:26:31

FOR0842 Pregoeiro Senhor pregoeiro conseguimos aplicar um desconto de 30%, sendo unitário de R$ 10,73 x
52.000 peças = R$ 557.960,00

20/10/2021
11:31:37

Pregoeiro FOR0842
Senhor licitante, agradeço todo seu esforço. Todavia minha reserva orçamentária se
perfaz o valor de R$ 250.360,00, sendo impossibilitado legalmente de concluir a
negociação com um valor acima deste.

20/10/2021
11:34:12

FOR0842 Pregoeiro Senhor Pregoeiro peço um instante que estamos verificando 20/10/2021
11:35:54
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Pregoeiro FOR0842 Pois bem senhor, estamos no aguardo. 20/10/2021
11:36:55

FOR0842 Pregoeiro Senhor Pregoeiro peço mais um instante, estamos refazendo nossos cálculos e estamos
consultando nossos fornecedores para conseguir melhorar o preço

20/10/2021
11:51:56

Pregoeiro FOR0842 Pois bem senhor licitante, concedo o prazo, todavia solicitado brevidade. Estamos no
aguardo. 

20/10/2021
11:53:38

FOR0842 Pregoeiro
Prezado Pregoeiro, Nosso objetivo atingir o target proposto e atender vsa expectativa.
Porém diante análise somente o custo das matérias primas já ultrapassam o valor
proposto , nosso lance final par produção e de R$ 476.996,00

20/10/2021
12:15:26

Pregoeiro FOR0842
Senhor licitante, agradeço todo seu esforço e profissionalismo. No entanto como falei
anteriormente, sou impedido pela legislação em concluir a negociação acima da minha
reserva orçamentaria.

20/10/2021
12:19:02

Pregoeiro FOR0842 Mais uma vez agradeço todo seu esforço, mas não me resta outra ação a não ser a
inabilitação.

20/10/2021
12:19:49

Pregoeiro FOR0842 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 798.000,0000 Justificativa: Considero o preço não
aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na fase interna desta licitação.

20/10/2021
12:21:14

Pregoeiro FOR0157 Senhor licitante, acredito que tenha acompanhado a negociação anterior. Portanto solicito
uma redução sobre seu lance.

20/10/2021
12:22:23

Pregoeiro FOR0157 Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de inabilitação. 20/10/2021
12:25:17

Pregoeiro FOR0157 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 900.000,0000 Justificativa: Considero o preço não
aceitável mediante a não manifestação do licitante pelo prazo concedido.

20/10/2021
12:31:13

Pregoeiro FOR0322 Senhor licitante, acredito que tenha acompanhado a negociação anterior. Portanto solicito
uma redução sobre seu lance.

20/10/2021
12:31:49

Pregoeiro FOR0322 Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de inabilitação. 20/10/2021
12:35:32

FOR0842 Pregoeiro Senhor Pregoeiro, caso ninguém atenda ao valor o que irá acontecer com o edital? 20/10/2021
12:36:31

Pregoeiro FOR0842 Senhor, será decretado o fracasso desta licitação. Posteriormente comunicaremos a
unidade requisitante e diretoria para definir a melhor ação para as próximas etapas.

20/10/2021
12:38:33

Pregoeiro FOR0322 (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R$ 100.000.000,0000 Justificativa: Considero o preço
não aceitável mediante a não manifestação do licitante pelo prazo concedido.

20/10/2021
12:40:51

Sistema
BEC/SP TODOS Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis. 20/10/2021

12:40:51

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

20/10/2021
12:40:58

Sistema
BEC/SP TODOS Não houve Licitante(s) vencedor(es). 20/10/2021

12:41:03
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Sistema
BEC/SP

TODOS Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 20/10/2021
12:41:03

Sistema
BEC/SP TODOS A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e

motivadamente, nesta sessão pública.
20/10/2021

12:41:03

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua
intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que
DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e
conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O
RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM IMPEDIMENTO de
licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art.
87 da LF 8.666-93.

20/10/2021
12:41:21

Sistema
BEC/SP TODOS Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 20/10/2021

12:47:17

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 20/10/2021

12:47:17

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 20/10/2021
12:47:38

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova
oportunidade.

Data 20/10/2021 às 12:47:35


