
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE BANNACH - LICITACAO MUNICIPIO DE BANNACH - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE BANNACH / Nº Processo: 019/2020)

 

     às 10:01:45 horas do dia 01/09/2020 no endereço AV PARANA-27, bairro BANNACH, da

cidade de BANNACH - PA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 019/2020 -

2020/005/2020 que tem por objeto Registro de Preço para futura, eventual e parcelada

aquisição de materiais gráficos para serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Bannach 

PA, e suas secretarias.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE 001

Lote (2) - LOTE 002

Lote (3) - LOTE 003

Lote (4) - LOTE 004

Lote (5) - LOTE 005

Lote (6) - LOTE 006

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 19.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 28.321,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:35:34:524 A VIEIRA SERVICOS  R$ 96.913,67

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 94.540,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:35:34:524 A VIEIRA SERVICOS  R$ 81.457,34

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 79.860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:35:34:524 A VIEIRA SERVICOS  R$ 7.820,00

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 7.290,00
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Lote (7) - LOTE 007

Lote (8) - LOTE 008

Lote (9) - LOTE 009

Lote (10) - LOTE 010

Lote (11) - LOTE 011

Lote (12) - LOTE 012

Lote (13) - LOTE 013

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - LOTE 001

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 3.640,00

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 3.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 7.813,34

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 7.555,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 2.610,00

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 2.430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 2.030,00

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.890,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 1.138.136,02

31/08/2020 17:10:08:999 GDD EDITORA GRAFICA LTDA  R$ 1.138.136,02

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.094.297,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 21:38:27:176 A VIEIRA SERVICOS  R$ 4.029,33

31/08/2020 16:06:59:726 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 3.840,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 17:11:18:776 GDD EDITORA GRAFICA LTDA  R$ 99.538,00

31/08/2020 16:06:59:726 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.670,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/08/2020 16:06:59:726 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 94.197,00
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Lote (2) - LOTE 002

Lote (3) - LOTE 003

Lote (4) - LOTE 004

Lote (5) - LOTE 005

Lote (6) - LOTE 006

Lote (7) - LOTE 007

Lote (8) - LOTE 008

Lote (9) - LOTE 009

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 19.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2020 16:01:18:817 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 28.321,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 10:21:22:766 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 94.450,00

01/09/2020 10:20:49:982 A VIEIRA SERVICOS  R$ 94.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 10:21:42:386 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 79.750,00

01/09/2020 10:21:03:101 A VIEIRA SERVICOS  R$ 79.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 10:45:02:759 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 4.500,00

01/09/2020 10:44:46:545 A VIEIRA SERVICOS  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 10:42:38:730 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 2.000,00

01/09/2020 10:42:14:266 A VIEIRA SERVICOS  R$ 2.045,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 11:05:52:196 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 4.980,00

01/09/2020 11:05:20:411 A VIEIRA SERVICOS  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 10:55:36:190 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 2.280,00

01/09/2020 10:55:18:853 A VIEIRA SERVICOS  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2020 16:05:21:593 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.890,00

31/08/2020 21:37:13:108 A VIEIRA SERVICOS  R$ 2.030,00
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Lote (10) - LOTE 010

Lote (11) - LOTE 011

Lote (12) - LOTE 012

Lote (13) - LOTE 013

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/09/2020, às 10:13:20 horas, no lote (1) - LOTE 001 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:33:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:33:12 horas, no lote (1) - LOTE 001 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:21:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:21:27 horas, no lote (1) - LOTE 001 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 11:22:47:853 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.094.290,00

01/09/2020 11:22:07:484 A VIEIRA SERVICOS  R$ 1.094.295,00

31/08/2020 17:10:08:999 GDD EDITORA GRAFICA LTDA  R$ 1.138.136,02

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 11:23:13:651 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 3.780,00

01/09/2020 11:22:33:549 A VIEIRA SERVICOS  R$ 3.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2020 16:06:59:726 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 1.670,00

31/08/2020 17:11:18:776 GDD EDITORA GRAFICA LTDA  R$ 99.538,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2020 16:06:59:726 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA  R$ 94.197,00
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    No dia 08/09/2020, às 16:21:27 horas, no lote (1) - LOTE 001 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 19.850,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:13:32 horas, no lote (2) - LOTE 002 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:34:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:34:48 horas, no lote (2) - LOTE 002 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:21:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:21:39 horas, no lote (2) - LOTE 002 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:21:39 horas, no lote (2) - LOTE 002 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 28.321,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:25:06 horas, no lote (3) - LOTE 003 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:37:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:37:19 horas, no lote (3) - LOTE 003 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:21:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:21:50 horas, no lote (3) - LOTE 003 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:21:50 horas, no lote (3) - LOTE 003 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 94.450,00.
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    No dia 01/09/2020, às 10:25:14 horas, no lote (4) - LOTE 004 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:37:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:37:40 horas, no lote (4) - LOTE 004 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:22:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:02 horas, no lote (4) - LOTE 004 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:02 horas, no lote (4) - LOTE 004 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 79.750,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:49:11 horas, no lote (5) - LOTE 005 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:37:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:37:58 horas, no lote (5) - LOTE 005 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:17 horas, no lote (5) - LOTE 005 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:17 horas, no lote (5) - LOTE 005 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 4.500,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:46:25 horas, no lote (6) - LOTE 006 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:38:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 03/09/2020, às 16:38:11 horas, no lote (6) - LOTE 006 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:22:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:30 horas, no lote (6) - LOTE 006 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:30 horas, no lote (6) - LOTE 006 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:13:00 horas, no lote (7) - LOTE 007 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:38:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:38:24 horas, no lote (7) - LOTE 007 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:22:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:42 horas, no lote (7) - LOTE 007 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:42 horas, no lote (7) - LOTE 007 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 4.980,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:00:59 horas, no lote (8) - LOTE 008 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:38:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:38:43 horas, no lote (8) - LOTE 008 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às
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16:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:53 horas, no lote (8) - LOTE 008 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:22:53 horas, no lote (8) - LOTE 008 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 2.280,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:13:04 horas, no lote (9) - LOTE 009 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:38:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:38:57 horas, no lote (9) - LOTE 009 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:04 horas, no lote (9) - LOTE 009 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:04 horas, no lote (9) - LOTE 009 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 1.890,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:28:02 horas, no lote (10) - LOTE 010 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:42:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:42:40 horas, no lote (10) - LOTE 010 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:23:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:15 horas, no lote (10) - LOTE 010 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:15 horas, no lote (10) - LOTE 010 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 1.094.290,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:27:44 horas, no lote (11) - LOTE 011 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:43:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:43:17 horas, no lote (11) - LOTE 011 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:36 horas, no lote (11) - LOTE 011 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:36 horas, no lote (11) - LOTE 011 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 3.780,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:49:39 horas, no lote (12) - LOTE 012 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:43:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:43:33 horas, no lote (12) - LOTE 012 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:47 horas, no lote (12) - LOTE 012 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:47 horas, no lote (12) - LOTE 012 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA
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LTDA com o valor R$ 1.670,00.

 

    No dia 01/09/2020, às 11:49:50 horas, no lote (13) - LOTE 013 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/09/2020, às 16:43:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2020, às 16:43:48 horas, no lote (13) - LOTE 013 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 08/09/2020, às

16:23:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:58 horas, no lote (13) - LOTE 013 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termo do edital, declaro a mesma adjudicada.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:23:58 horas, no lote (13) - LOTE 013 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIDER GRAFICA E EDITORA

LTDA com o valor R$ 94.197,00.

 

    No dia 08/09/2020, às 16:32:37 horas, a autoridade competente da licitação - LUCINEIA

ALVES DA SILVA OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

JOSE FELIX DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

JOCILENE TENORIO FERNANDES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
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09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA

05.775.396/0001-62 LIDER GRAFICA E EDITORA LTDA
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