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ATA FINAL
Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Venda Nova do Imigrante

Pregão Eletrônico - 36/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

03/11/2021 15:00 04/11/2021 08:00 12/11/2021 18:00 18/11/2021 12:30 18/11/2021 13:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

19/10/2021 08:00 03/11/2021 18:00 08/11/2021 12:30 08/11/2021 13:00 03/11/2021 14:54 Alexandra de Oliveira Vinco

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

19/10/2021 - 08:21 Grade do vidro traseiro e prorrogação do prazo de entrega 25/10/2021 - 08:18

Em virtude do descritivo solicitar carroceria de madeira o veículo não vem com grade de proteção do vidro traseiro. A própria carroceria de madeira é mais alta na parte próxima à
cabine para proteger o vidro traseiro. Por esta questão solicitamos a retirada da característica "grade de proteção do vidro traseiro" do descritivo do veículo.
É exigido também um prazo de entrega de 120 dias a partir da autorização de faturamento. Pedimos revisão deste prazo, pois é de conhecimento geral, e divulgado amplamente
pelos meios de notícias através das mídias sociais e tradicionais que o mercado não só nacional como mundial está sofrendo com atrasos nas produções de veículos por falta de
componentes externos, principalmente semicondutores advindos da China. Isto está fazendo com que prazos previstos de faturamento e entrega de veículos estejam
constantemente sendo extrapolados. Mantendo-se esta exigência de 120 dias para entrega, a tendência é que seu certame seja fracassado, pois os licitantes muito
provavelmente não irão arriscar se comprometer com um prazo de entrega que neste momento em particular não conseguirão cumprir. Se me permitem, recomendo alterar para
um prazo de 180 dias para entrega a partir do envio da autorização de faturamento (levem em conta não só o prazo de envio do carro pela montadora, como também o prazo
para confecção da carroceria de madeira. Caso considerem este prazo exagerado, recomendo que entrem em contato com outras prefeituras e confirmem o que estou narrando.

EDITAL RETIFICADO, SE ENCONTRA NO SITE E VIA PORTAL.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM UTILITÁRIO;
CAMINHONETE PICK-UP, CABINE SIMPLES,
COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO/MODELO
VIGENTE, CARROCERIA DE MADEIRA DE 2.80
X 1,85 DE TAMANHO; COM MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA DE 2.8 CILINDRADA; TUBO INTER-
COOLER; POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV;
TORQUE MÍNINO 42 KG; CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA 1.000 KG; COR BRANCA;
FREIO ABS, GANCHO DE REBOQUE
DIANTEIRO; AIRBAG DUPLO, MOTORISTA E
PASSAGEIRO, CINTO DE SEGURANÇA
DIANTEIROS RETRATEIS DE TRÊS PONTOS
COM REGULAGEM DE ALTURA; SELETOR
ELETRÔNICO DE TRAÇÃO 4X2, 4X4 E4X4
REDUZIDA, COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL
TRASEIRO; JOGO DE TAPETES DE
BORRACHA; ESTEPE CONFORME RODAS DO
VEÍCULO; FARÓIS DIANTEIROS COM
REFLETOR, PARA BARRO DIANTEIRO E
TRASEIRO, PNEUS MÍNIMO 225/70 R17; AR
CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA COM
CONTROLE MANUAL; DIREÇÃO HIDRÁULICA,
ILUMINAÇÃO DE TETO CENTRAL; LIMPADOR
COM TEMPORIZADOR E LAVADOR ELÉTRICO
DO PARA BRISA, TRAVA DA COLUNA DE
DIREÇÃO; TANQUE COMBUSTÍVEL COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 75L; CÂMBIO
MANUAL DE 05(CINCO) VELOCIDADES A
FRENTE E 01 (UMA) A RÉ; TRAVAS ELÉTRICAS
NAS PORTAS. DEVIDAMENTE EMPLACADA NO
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
A CARROCERIA DEVERÁ VIR INSTALADA NO
VEÍCULO.

231.651,67 1 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/10/2021 edital 36.pdf

18/10/2021 ANEXO 36.pdf
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25/10/2021 ANEXO I - RETIFICADO.pdf

03/11/2021 EDITAL 36 RETIFICADO.pdf

03/11/2021 ANEXO I PP 36 RETIICADO.pdf

19/11/2021 Locamail __ Re_ CATALOGO PARA ANALISE PE 36.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

03/11/2021 - 14:54 Republicação do processo

03/11/2021 - 15:00 Republicação concluída

03/11/2021 - 15:00 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

18/11/2021 - 13:13 Negociação aberta para o processo
36/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 36/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2021 - 13:13 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2021 às 15:13.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 veículo automotor zero
km utilitário; caminhonete
pick-up, cabine simples,
combustível diesel,
ano/modelo vigente,
carroceria de madeira de
2.80 x 1,85 de tamanho;
com motorização mínima
de 2.8 cilindrada; tubo
inter-cooler; potência
mínima de 160 cv; torque
mínino 42 kg; capacidade
de carga mínima 1.000
kg; cor branca; freio abs,
gancho de reboque
dianteiro; airbag duplo,
motorista e passageiro,
cinto de segurança
dianteiros retrateis de três
pontos com regulagem de
altura; seletor eletrônico
de tração 4x2, 4x4 e4x4
reduzida, com bloqueio
do diferencial traseiro;
jogo de tapetes de
borracha; estepe
conforme rodas do
veículo; faróis dianteiros
com refletor, para barro
dianteiro e traseiro, pneus
mínimo 225/70 r17; ar
condicionado original de
fábrica com controle
manual; direção
hidráulica, iluminação de
teto central; limpador com
temporizador e lavador
elétrico do para brisa,
trava da coluna de
direção; tanque
combustível com
capacidade mínima de
75l; câmbio manual de
05(cinco) velocidades a
frente e 01 (uma) a ré;
travas elétricas nas
portas. devidamente
emplacada no município
de venda nova do
imigrante.
A carroceria deverá vir
instalada no veículo.

VCS IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

S10 CHASSIS CHEVROLET 231.651,00 1 231.651,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - veículo automotor zero km utilitário; caminhonete pick-up, cabine simples, combustível diesel,
ano/modelo vigente, carroceria de madeira de 2.80 x 1,85 de tamanho; com motorização mínima de 2.8
cilindrada; tubo inter-cooler; potência mínima de 160 cv; torque mínino 42 kg; capacidade de carga
mínima 1.000 kg; cor branca; freio abs, gancho de reboque dianteiro; airbag duplo, motorista e
passageiro, cinto de segurança dianteiros retrateis de três pontos com regulagem de altura; seletor
eletrônico de tração 4x2, 4x4 e4x4 reduzida, com bloqueio do diferencial traseiro; jogo de tapetes de
borracha; estepe conforme rodas do veículo; faróis dianteiros com refletor, para barro dianteiro e
traseiro, pneus mínimo 225/70 r17; ar condicionado original de fábrica com controle manual; direção
hidráulica, iluminação de teto central; limpador com temporizador e lavador elétrico do para brisa, trava
da coluna de direção; tanque combustível com capacidade mínima de 75l; câmbio manual de 05(cinco)
velocidades a frente e 01 (uma) a ré; travas elétricas nas portas. devidamente emplacada no município
de venda nova do imigrante.
A carroceria deverá vir instalada no veículo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

VCS IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

38.428.119/0001-
32

16/11/2021 -
13:48:32

S10 CHASSIS CHEVROLET 1 320.000,00 320.000,00 Sim

M V AZEREDO COSTA
CIA LTDA

19.180.210/0001-
37

17/11/2021 -
16:12:58

S10 LT CHEVROLET 1 300.000,00 300.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

M V AZEREDO COSTA CIA LTDA 19.180.210/0001-37 060 dias

VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA 38.428.119/0001-32 090 dias

Lances Enviados
0001 - veículo automotor zero km utilitário; caminhonete pick-up, cabine simples, combustível diesel,
ano/modelo vigente, carroceria de madeira de 2.80 x 1,85 de tamanho; com motorização mínima de 2.8
cilindrada; tubo inter-cooler; potência mínima de 160 cv; torque mínino 42 kg; capacidade de carga
mínima 1.000 kg; cor branca; freio abs, gancho de reboque dianteiro; airbag duplo, motorista e
passageiro, cinto de segurança dianteiros retrateis de três pontos com regulagem de altura; seletor
eletrônico de tração 4x2, 4x4 e4x4 reduzida, com bloqueio do diferencial traseiro; jogo de tapetes de
borracha; estepe conforme rodas do veículo; faróis dianteiros com refletor, para barro dianteiro e
traseiro, pneus mínimo 225/70 r17; ar condicionado original de fábrica com controle manual; direção
hidráulica, iluminação de teto central; limpador com temporizador e lavador elétrico do para brisa, trava
da coluna de direção; tanque combustível com capacidade mínima de 75l; câmbio manual de 05(cinco)
velocidades a frente e 01 (uma) a ré; travas elétricas nas portas. devidamente emplacada no município
de venda nova do imigrante.
A carroceria deverá vir instalada no veículo.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2021 - 13:48:32 320.000,00 (proposta) 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Válido

17/11/2021 - 16:12:58 300.000,00 (proposta) 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO
COSTA CIA LTDA

Válido

18/11/2021 - 13:04:59 299.995,00 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Válido

18/11/2021 - 13:25:23 231.651,00 38.428.119/0001-32 - VCS
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo
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VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

29/10/2021 -
17:24

Antonio Carlos de
Souza

080.914.237-64 - - - CPF

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

29/10/2021 -
17:25

Antonio Carlos de
Souza

- - 30/04/2020 - Contrato Social

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:02

Antonio Carlos de
Souza

1567233 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

30/10/1996 - RG

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:03

Antonio Carlos de
Souza

38428119000132 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

28/10/2021 - CNPJ

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:05

Antonio Carlos de
Souza

16713001/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

27/05/2021 22/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:06

Antonio Carlos de
Souza

2019712531 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

28/10/2021 28/11/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:07

Antonio Carlos de
Souza

- MINISTARIO DA
FAZENDA

23/07/2021 19/01/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:08

Antonio Carlos de
Souza

- JUNTA
COMERCIAL DO
ESPÍRITO SANTO

19/10/2021 19/12/2021 CERTIDAO
SIMPLIFICADA JUNTA
COMERCIAL

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:09

Antonio Carlos de
Souza

- Caixa Economica
Federal

20/10/2021 18/11/2021 CERTIDÃO FGTS

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

30/10/2021 -
09:28

Antonio Carlos de
Souza

- - - - PROSPECTOS(
FOTOS, FICHA
TÉCNICA ,
CATALOGOS E
OUTROS)

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

16/11/2021 -
13:30

Antonio Carlos de
Souza

20210000734907 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

12/11/2021 10/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

VCS
IMPLEMENTOS E
VEICULOS LTDA

16/11/2021 -
13:31

Antonio Carlos de
Souza

37791/2021 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CARIACICA

05/11/2021 05/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

22/11/2021 - 13:05 - -

Chat
Data Apelido Frase

03/11/2021 - 14:54 Sistema O processo foi republicado em 03/11/2021 às 14:54.

18/11/2021 - 13:01:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/11/2021 - 13:02:18 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/11/2021 - 13:02:18 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

18/11/2021 - 13:02:18 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

18/11/2021 - 13:02:18 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

18/11/2021 - 13:02:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES. Boa tarde a todos. As propostas foram abertas. Nesta oportunidade e a título de
colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da
Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.
Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse
motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

18/11/2021 - 13:02:36 Pregoeiro Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores
acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e
informações da Pregoeira.

18/11/2021 - 13:02:44 Pregoeiro Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto
à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.

18/11/2021 - 13:03:13 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2021 - 13:03:13 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2021 - 13:03:25 Pregoeiro O lote já está aberto para lances. Peço que ofertem seus melhores preços.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877605&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877606&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877608&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877608&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877610&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877610&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877615&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3877660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001309&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001309&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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18/11/2021 - 13:06:35 Pregoeiro Vamos aumentar os lances! valor acima da média.

18/11/2021 - 13:13:14 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/11/2021 - 13:13:23 Sistema O item 0001 teve como arrematante VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP/SS com valor unitário
de R$ 299.995,00.

18/11/2021 - 13:13:24 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

18/11/2021 - 13:13:38 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2021 às 15:13.

18/11/2021 - 13:25:23 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 231.651,00.

18/11/2021 - 14:40:34 Sistema O fornecedor VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

18/11/2021 - 15:54:36 Pregoeiro Boa tarde! o prospecto do equipamento foi enviado para o setor requisitante para análise de compatibilidade
com o descritivo do edital. Peço que acessem o sistema para ciência dos atos.

19/11/2021 - 16:22:51 Pregoeiro Boa tarde! após análise do prospecto pelo setor requisitante e análise pela pregoeira dos documentos de
Habilitação, em ato contínuo a pregoeira irá declarar o vencedor do certame dia 22/11/2021 ás 12:30h, e
abrirá o prazo para Recurso.

19/11/2021 - 16:23:18 Pregoeiro Peço que acessem o sistema para ciência dos atos.

22/11/2021 - 12:35:23 Pregoeiro Boa tarde! retornaremos aos trabalho do presente pregão.

22/11/2021 - 12:35:35 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA.

22/11/2021 - 12:35:55 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/11/2021 às 13:05.

22/11/2021 - 14:52:35 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

22/11/2021 - 14:59:11 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Alexandra de Oliveira Vinco.

22/11/2021 - 14:59:21 Pregoeiro Senhores licitantes, em função do art. 10, inciso I do Decreto Municipal nº 2.506/2015, o licitante que tiver
interesse em compor o cadastro de reserva, deverá informar, no prazo de até 30 minutos, a sua aceitação.
Caso o beneficiário da Ata de Registro de Preços não possa cumprir a obrigação, poderá ser convocado o
remanescente para firmar a Ata pelo preço do 1° colocado. O licitante poderá enviar sua solicitação por meio
do sistema ou por e-mail, sendo registrada posteriormente na Ata da Sessão Pública do Pregão.

02/12/2021 - 16:03:36 Sistema O Item 0001 foi homologado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro

LEOCLESIA FILETTI

Apoio

VAUNEIDI MARIA PERTELE CARDOSO

Apoio


