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Pregão/Concorrência Eletrônica

926590.62023 .8709 .4822 .404993125

conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2023

Às 09:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 305 de 08/08/2022, 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 2023/000001, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00006/2023. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação predial.. 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: Serviço especializado de limpeza
Descrição Complementar: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva com fornecimento de equipamentos e insumos necessários ao atendimento das
necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO – CREF11/MS. Limpeza e
higienização de piscina, manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, Jornada de Trabalho
de 08 horas mensais. O imóvel onde serão realizadas as prestações do serviço está, possuindo Área total de
400m²; Área construída 302m², compostas de porão, edícula, janelas, vidraças, banheiros, escadaria de acesso ao
porão e ao piso superior, piso superior de 100 m² aproximadamente salas, área gourmet e varandas. Limpeza de
Jardim. Limpeza de piscina 50m² aproximadamente. Para esta atividade a CONTRATADA deverá fornecer os
equipamentos adequados, mão de obra bem como os produtos necessários para tal fim. O serviço deverá ser feito
de modo que não deteriore o imóvel. O recolhimento e destinação dos resíduos e lixo em geral é de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.142,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AMMER SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 408.000,0000 e com valor negociado a R$
17.142,8000 .

Histórico
Item: 1 - Serviço especializado de limpeza

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

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

Registro
47.720.030/0001-36 MV

SOLUCOES
AMBIENTAIS
LTDA

Sim Sim 12 R$ 1.428,5600 R$ 17.142,7200 26/02/2023
22:13:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica nas Áreas
Internas, remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris,
caixilhos das janelas, espelhos dos interruptores e tomadas, bem como dos demais móveis existentes,
inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc., Remover capachos e tapetes, procedendo a sua
limpeza e aspirando o pó; Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante
domissanitário desinfetante; Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; Varrer, passar
pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
Varrer os pisos de cimento; Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras
áreas molhadas; Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
Abastecer com álcool em gel os recipientes, quando necessário; Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos
plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; Deverá ser procedida a coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6 de 3 de novembro de 1995;
Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas
de fórmica; Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; Limpar
os espelhos com pano umedecido em álcool; Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; Limpar forros,
paredes e rodapés; A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica nas Áreas Externas: Remover capachos
e tapetes, procedendo a sua limpeza; Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore,
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; Varrer as áreas pavimentadas; Retirar o lixo acondicionando-o em
sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; Deverá ser procedida a
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE nº 6 de 3 de novembro de
1995; Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.) Lavar os pisos
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vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente, encerar e lustrar; Retirar
papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/ao
estacionamento; Proceder a capina e a roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar
grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas; Capinação de ervas daninhas em
gramados; Capinação de ervas daninhas em áreas de passeio/ calçadas; Corte dos gramados e podas de
arbustos e canteiros; Aeração dos canteiros; Catação de caramujos e tratamento de outras pragas; Poda de
árvores e erradicação, quando estritamente necessário; Acondicionamento e destinação dos resíduos
resultantes da poda e outros provenientes dos serviços de jardinagem; Limpeza das palmeiras e coqueiros;
Limpeza e retirada de resíduos grandes da piscina; Escoamento da água e demais resíduos da piscina;
Limpeza das paredes e aplicação de cloro na piscina.
Porte da empresa: ME/EPP

22.468.832/0001-70 COENE
GESTAO EM
SERVICOS
DE LIMPEZA
LTDA

Sim Sim 12 R$ 17.142,0000 R$ 205.704,0000 27/02/2023
08:43:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, sem
fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva com fornecimento de equipamentos e
insumos necessários ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
11ª REGIÃO – CREF11/MS. Limpeza e higienização de piscina, manutenção e conservação de jardins, áreas
verdes e solos naturais, Jornada de Trabalho de 08 horas mensais. O imóvel onde serão realizadas as
prestações do serviço está, possuindo Área total de 400m²; Área construída 302m², compostas de porão,
edícula, janelas, vidraças, banheiros, escadaria de acesso ao porão e ao piso superior, piso superior de 100 m²
aproximadamente salas, área gourmet e varandas. Limpeza de Jardim. Limpeza de piscina 50m²
aproximadamente. Para esta atividade a CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos adequados, mão de
obra bem como os produtos necessários para tal fim. O serviço deverá ser feito de modo que não deteriore o
imóvel. O recolhimento e destinação dos resíduos e lixo em geral é de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
Porte da empresa: ME/EPP

28.471.333/0001-18 AMMER
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 12 R$ 34.000,0000 R$ 408.000,0000 24/02/2023
15:40:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, sem
fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva com fornecimento de equipamentos e
insumos necessários ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
11ª REGIÃO – CREF11/MS. Limpeza e higienização de piscina, manutenção e conservação de jardins, áreas
verdes e solos naturais, Jornada de Trabalho de 08 horas mensais. O imóvel onde serão realizadas as
prestações do serviço está, possuindo Área total de 400m²; Área construída 302m², compostas de porão,
edícula, janelas, vidraças, banheiros, escadaria de acesso ao porão e ao piso superior, piso superior de 100 m²
aproximadamente salas, área gourmet e varandas. Limpeza de Jardim. Limpeza de piscina 50m²
aproximadamente. Para esta atividade a CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos adequados, mão de
obra bem como os produtos necessários para tal fim. O serviço deverá ser feito de modo que não deteriore o
imóvel. O recolhimento e destinação dos resíduos e lixo em geral é de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 408.000,0000 28.471.333/0001-18 27/02/2023 09:00:10:890
R$ 205.704,0000 22.468.832/0001-70 27/02/2023 09:00:10:890
R$ 17.142,7200 47.720.030/0001-36 27/02/2023 09:00:10:890
R$ 17.142,7200 22.468.832/0001-70 27/02/2023 09:28:44:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

27/02/2023
09:02:33 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 27/02/2023
09:08:11 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

27/02/2023
09:24:44 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

27/02/2023
09:24:44

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre
R$ 17.142,7200 e R$ 408.000,0000.

Encerramento 27/02/2023
09:29:45 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

27/02/2023
09:29:45 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/02/2023
09:59:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE
LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

27/02/2023
11:54:19

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COENE
GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/02/2023
17:02:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE
LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70.
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Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

01/03/2023
14:09:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COENE GESTAO EM
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70.

Recusa de proposta 01/03/2023
14:12:24

Recusa da proposta. Fornecedor: COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,
CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70, pelo melhor lance de R$ 17.142,7200. Motivo:
Empresa pediu desclassificação da proposta alegando equivoco no valor apresentado
vide oficio anexado no sistema.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/03/2023
14:20:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 47.720.030/0001-36.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

01/03/2023
14:36:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MV SOLUCOES
AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF: 47.720.030/0001-36.

Recusa de proposta 01/03/2023
15:40:57

Recusa da proposta. Fornecedor: MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
47.720.030/0001-36, pelo melhor lance de R$ 17.142,7200. Motivo: Empresa não
apresentou atestado de capacidade técnica.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/03/2023
17:08:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor AMMER SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
28.471.333/0001-18.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

01/03/2023
17:11:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMMER SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 28.471.333/0001-18.

Aceite de proposta 01/03/2023
17:45:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMMER SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
28.471.333/0001-18, pelo melhor lance de R$ 408.000,0000 e com valor negociado
a R$ 17.142,8000. Motivo: Valor negociado via chat e confirmado na proposta
reajustada.

Habilitação de
fornecedor

01/03/2023
17:46:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMMER SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:
28.471.333/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 27/02/2023
09:00:11

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 27/02/2023
09:03:09

Bom dia,

Pregoeiro 27/02/2023
09:03:38

Em breve abriremos a fase de lances, permaneçam conectados.

Sistema 27/02/2023
09:05:11

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/02/2023
09:05:11

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos.
Mantenham-se conectados.

Sistema 27/02/2023
09:08:11

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

Pregoeiro 27/02/2023
09:12:01

Está aberta a fase de lances, façam seus lances!

Sistema 27/02/2023
09:24:44

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
17.142,7200 e R$ 408.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:29:44 do dia 27/02/2023.
Sistema 27/02/2023

09:29:45
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 17.142,7200.
Sistema 27/02/2023

09:29:45
O item 1 está encerrado.

Sistema 27/02/2023
09:29:51

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 27/02/2023
09:32:00

Bom dia, Iniciaremos a fase de julgamento, permaneçam conectados.

Pregoeiro 27/02/2023
09:47:24

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Bom dia, É possível reduzir o
valor de seu lance final?

22.468.832/0001-
70

27/02/2023
09:56:59

Bom dia, não tem como

Pregoeiro 27/02/2023
09:58:20

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Ok, iremos convocar a
proposta reajustada ao lance final.

Sistema 27/02/2023
09:59:16

Senhor fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF:
22.468.832/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.



03/03/2023, 08:58 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/6

Pregoeiro 27/02/2023
10:45:15

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Senhor fornecedor, favor
atentar-se ao prazo definido em Edital para envio da proposta reajustada.

22.468.832/0001-
70

27/02/2023
10:59:04

Prezado pregoeiro solicitamos o declínio do presente certame, em observância ao
art. 43, §6º da Lei 8.666/93 que permite a desistência da licitante, desde que

requerida antes de sua habilitação.
Pregoeiro 27/02/2023

11:14:35
Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Qual a justificativa pelo

pedido de declínio do presente certame?
22.468.832/0001-

70
27/02/2023
11:17:27

Avaliamos que os custos x valor da estimativa(A qual chegamos via lance), não são
compatíveis para a boa prestação de serviços do objeto ora licitado.

Pregoeiro 27/02/2023
11:19:13

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - A desistência do lance, após
o término da fase de lances, torna a empresa desistente passível de sanções.

Pregoeiro 27/02/2023
11:24:40

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Conforme disposto Lei
10520 e Decreto 10.024, confirma a decisão de pedir desistência do lance/proposta?

22.468.832/0001-
70

27/02/2023
11:42:11

Senhor Pregoeiro, entendo, dessa forma seria possível nos fornecer um prazo para
ate amanha pela manhã, para que nos possamos ver se é possível absorver o custo e

tornar a proposta executável?
Pregoeiro 27/02/2023

11:49:56
Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Diante do disposto em Edital
no subitem 7.27.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo,
sendo assim prorrogaremos o prazo para envio da proposta até às 17 horas de

Brasília da presente data.
Pregoeiro 27/02/2023

11:51:17
A sessão será interrompida pela solicitação da Empresa COENE GESTAO EM

SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, sendo reaberta hoje às 17 h de Brasíli.
Sistema 27/02/2023

11:54:19
Senhor fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF:

22.468.832/0001-70, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Pregoeiro 27/02/2023
17:01:14

Boa tarde, Sessão reaberta. Permaneçam conectados

Pregoeiro 27/02/2023
17:02:36

Para COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - Boa tarde, Diante da
solicitação feita pela manhã reabriremos o prazo do Edital de duas horas para envio

da proposta reajustada.
Sistema 27/02/2023

17:02:52
Senhor fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF:

22.468.832/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 27/02/2023

17:55:11
Faremos uma pausa administrativa reabrindo o pregão às 14 h no dia 01/03/2023.

Os prazos serão interrompidos e reiniciados na reabertura da sessão.
Pregoeiro 01/03/2023

14:07:23
Boa tarde,

Pregoeiro 01/03/2023
14:07:51

Sessão reaberta, permaneçam conectados

Sistema 01/03/2023
14:09:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA,
CNPJ/CPF: 22.468.832/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 01/03/2023
14:14:33

Para MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Boa tarde, Diante do pedido de
desclassificação da proposta da empresa vencedora da fase de lances, teria o

interesse em fornecer o serviço?
47.720.030/0001-

36
01/03/2023
14:18:34

boa tarde, tenho interesse

Pregoeiro 01/03/2023
14:19:11

Para MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - É possível reduzir o valor do seu lance final?

47.720.030/0001-
36

01/03/2023
14:20:09

este é o valor mínimo que posso oferecer.

Pregoeiro 01/03/2023
14:20:44

Para MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Ok. Vamos convocar a proposta com o valor
reajustado.

Sistema 01/03/2023
14:20:52

Senhor fornecedor MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF: 47.720.030/0001-
36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 01/03/2023
14:36:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
47.720.030/0001-36, enviou o anexo para o ítem 1.

47.720.030/0001-
36

01/03/2023
14:36:24

Enviado

Pregoeiro 01/03/2023
15:43:27

Para AMMER SERVICOS LTDA - Boa tarde, Tendo em vista a recusa das propostas
melhores classificadas, tem interesse em fornecer o serviço em observando as

normas do Edital.
28.471.333/0001-

18
01/03/2023
15:53:29

Boa tarde, prezada comissão!

28.471.333/0001-
18

01/03/2023
15:54:55

Só um momento por gentileza, estou verificando com o meu diretor

Pregoeiro 01/03/2023
16:23:29

Para AMMER SERVICOS LTDA - Temos uma resposta?

Pregoeiro 01/03/2023
16:26:57

Para AMMER SERVICOS LTDA - Vamos fixar o prazo para resposta às 17 h.
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28.471.333/0001-
18

01/03/2023
16:39:23

Prezado Sr. Rodrigo, Boa Tarde! Concordamos em fornecer o serviços conforme
normas do Edital.

Pregoeiro 01/03/2023
17:05:26

Para AMMER SERVICOS LTDA - O valor da sua proposta está acima do estimado
consegue reduzir?

28.471.333/0001-
18

01/03/2023
17:06:51

Sim, reduzimos para o valor estimado de R$17.142,80

Pregoeiro 01/03/2023
17:08:29

Para AMMER SERVICOS LTDA - ok. Iremos convocar a proposta com o valor
reajustado.

Sistema 01/03/2023
17:08:37

Senhor fornecedor AMMER SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.471.333/0001-18, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 01/03/2023
17:11:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMMER SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
28.471.333/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 01/03/2023
17:46:22

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 01/03/2023
17:47:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/03/2023 às
08:18:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/02/2023
17:15:26

Abertura da
sessão pública

27/02/2023
09:00:11 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

27/02/2023
09:05:11 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

27/02/2023
09:29:51 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

27/02/2023
11:55:04

Previsão de reabertura: 27/02/2023 17:00:00; Suspensão devido a solicitação de
prorrogação de prazo para envio de proposta da empresa COENE GESTAO EM
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.

Reativação 27/02/2023
17:00:13

Suspensão
administrativa

27/02/2023
17:56:17

Previsão de reabertura: 01/03/2023 14:00:00; Faremos uma pausa administrativa
pelo fim do expediente, reabrindo o pregão às 14 h no dia 01/03/2023. Os prazos
serão interrompidos e reiniciados na reabertura da sessão.

Reativação 01/03/2023
14:08:12

Abertura do prazo 01/03/2023
17:46:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/03/2023
17:47:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/03/2023 às 08:18:00.

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 45 , do
Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:04 horas do dia
02 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RODRIGO SA PEREIRA
Pregoeiro Oficial

ELIZANGELA DE SOUSA DOIRADO
Equipe de Apoio

LEDA MARCIA CARDOSO
Equipe de Apoio

Voltar   
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