Pregão Eletrônico
987823.192017.2064.4646.1274962825.445

MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2017
Às 08:31 horas do dia 15 de março de 2017, reuniramse o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2017 de 02/01/2017, 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 44,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico  Aquisição de
Triturador de galhos e troncos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriuse em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: TRITURADOR
Descrição Complementar: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de
diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro
ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura
mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado
dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e
uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois
rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá
acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de
reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação.No valor do
equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os
operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I  Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 39.900,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI  EPP, pelo melhor lance de R$ 37.100,0000 .
Histórico
Item: 1  TRITURADOR
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

03.362.508/000128 LIPPEL METAL
MECANICA
EIRELI  EPP

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.
R$ 39.880,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 39.880,0000 13/03/2017
08:19:10

Marca: LIPPEL
Fabricante: LIPPEL METAL
Modelo / Versão: PDF230hd
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência de 75 HP, acoplado ao
terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação de 360º graus e altura de
3.000 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação
de trabalho mínima de 1.080 rpm, com no mínimo 04 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Possuir
Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e dois rolos tracionados, com controle de alimentação
através barra de segurança em volto calha de alimentação. Acompanha afiador de facas compatível com o
acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição.O equipamento deverá tem garantia de 12
(doze) meses, e ou 800 h de operação.No valor do equipamento esta incluso todas as despesas com o transporte,
montagem, entrega e treinamento para os operadores. Esta incluso todas as despesas extras com transporte, estadia
e alimentação dos técnicos.

23.691.899/000131 LIPPEL
ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI  ME

Sim

Sim

1

R$ 39.900,0000

R$ 39.900,0000 13/03/2017
17:17:07

Marca: Lippel
Fabricante: Lippel
Modelo / Versão: PDG230 AC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador /triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23
cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência de 75 HP, acoplado ao terceiro
ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação de 360º graus e altura de 2.650
mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de
trabalho de 1.030 rpm, com 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema

hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e dois rolos tracionados, com controle de alimentação através
barra de segurança em volto calha de alimentação. Acompanha afiador de facas compatível com o acionamento
elétrico, marca Lippel, modelo AFI650 e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. Garantia de 12 (doze) meses
ou 800 horas de operação. No valor do equipamento está incluso todas as despesas com o transporte, montagem,
entrega e treinamento para os operadores.

08.776.634/000142 ANDRE LUIS
FERNANDES
LIMA  ME

Sim

Sim

1

R$ 48.000,0000

R$ 48.000,0000 14/03/2017
15:55:44

Marca: PINHEIRO
Fabricante: PINHEIRO
Modelo / Versão: TP400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação

14.937.029/000109 TECBRASIL
COMERCIAL E
SERVICOS 
EIRELI  ME

Sim

Sim

1

R$ 50.000,0000

R$ 50.000,0000 14/03/2017
17:18:22

Marca: LIPPEL
Fabricante: LIPPEL
Modelo / Versão: LIPPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de
diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro
ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura
mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado
dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e
uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois
rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá
acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição.

13.361.140/000137 DEPEMEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PECAS
EQUIPAMENTOS
E AC

Sim

Sim

1

R$ 59.995,9900

R$ 59.995,9900 14/03/2017
21:48:48

Marca: Depemec
Fabricante: depemec
Modelo / Versão: DEP TPA 230
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270 graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente,rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. acompanha afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes
de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. Garantia de
12 meses , validade da proposta 60 dias.

21.548.780/000189 VSS COMERCIO
E SERVICO
LTDA  ME

Sim

Sim

1

R$ 80.000,0000

R$ 80.000,0000 15/03/2017
07:53:05

Marca: Lippel
Fabricante: Lippel
Modelo / Versão: Lippel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de
operação.No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e
treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos
técnicos.

20.963.380/000177 AGROPRATA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.  EPP

Sim

Sim

1

R$ 90.000,0000

R$ 90.000,0000 15/03/2017
08:17:33

Marca: LIPPEL
Fabricante: LIPPEL
Modelo / Versão: TARTORIZADO LIPPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e

reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de
operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e
treinamento para os operadores. ÃO SERÃO PAGAS despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos
técnicos quer seja na entrega do equipamento, quer seja no período de garantia do mesmo, estes custos deverão
estar inseridos na proposta.

04.541.813/000140 M. B. MARTINS
AGROPECUARIA
 EPP

Sim

Sim

1

R$ 99.000,0000

R$ 99.000,0000 02/03/2017
10:48:00

Marca: LIPPEL
Fabricante: LIPPEL
Modelo / Versão: LIPPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de
operação.No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e
treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos
técnicos.

19.087.611/000147 REFERENCIA
ENGENHARIA
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI 

Sim

Sim

1

R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 14/03/2017
16:41:16

Marca: Lippel
Fabricante: Lippel
Modelo / Versão: Lippel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de
operação.No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e
treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos
técnicos.

19.717.870/000104 KIENTRO
BRASIL LTDA 
ME

Sim

Sim

1

R$ 155.000,0000 R$ 155.000,0000 02/03/2017
14:40:12

Marca: lippel
Fabricante: lippel
Modelo / Versão: triturador
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.

17.247.878/000129 GARRA SC
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA  ME

Sim

Sim

1

R$ 959.000,0000 R$ 959.000,0000 14/03/2017
18:22:51

Marca: COLHICANA
Fabricante: COLHICANA
Modelo / Versão: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte
até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP,
acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de
270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm,
balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e
reafiáveis e uma contra faca.Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no
mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de
alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas
sobressalentes de reposição.O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 959.000,0000

17.247.878/000129

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 155.000,0000

19.717.870/000104

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 100.000,0000

19.087.611/000147

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 99.000,0000

04.541.813/000140

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 90.000,0000

20.963.380/000177

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 80.000,0000

21.548.780/000189

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 59.995,9900

13.361.140/000137

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 50.000,0000

14.937.029/000109

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 48.000,0000

08.776.634/000142

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 39.900,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 39.880,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:31:11:463

R$ 39.800,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:39:18:490

R$ 65.000,0000

19.087.611/000147

15/03/2017 08:39:27:890

R$ 39.500,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:40:07:223

R$ 78.890,0000

21.548.780/000189

15/03/2017 08:40:08:613

R$ 63.740,2200

19.717.870/000104

15/03/2017 08:40:36:740

R$ 39.450,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:40:47:287

R$ 39.449,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:43:31:280

R$ 39.400,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:43:49:560

R$ 49.999,9900

04.541.813/000140

15/03/2017 08:44:19:120

R$ 63.730,0000

17.247.878/000129

15/03/2017 08:45:31:583

R$ 39.400,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:46:33:393

R$ 39.000,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:47:35:197

R$ 39.350,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:47:50:203

R$ 38.800,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:48:24:597

R$ 38.750,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:50:40:637

R$ 38.700,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:51:06:057

R$ 38.700,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:51:07:947

R$ 38.650,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:51:30:210

R$ 38.600,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:51:51:750

R$ 38.300,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:52:14:833

R$ 38.550,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:52:21:690

R$ 38.000,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:52:51:550

R$ 37.500,0000

23.691.899/000131

15/03/2017 08:53:16:853

R$ 37.950,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:53:19:863

R$ 37.100,0000

03.362.508/000128

15/03/2017 08:53:45:997

R$ 47.999,9000

04.541.813/000140

15/03/2017 08:53:50:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

15/03/2017
Item aberto.
08:38:31

Iminência de
Encerramento

15/03/2017
Batida iminente. Data/hora iminência: 15/03/2017 08:51:15.
08:46:15

Encerrado

15/03/2017
Item encerrado
08:53:51

Abertura do prazo de
Convocação  Anexo

15/03/2017 Convocado para envio de anexo o fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI  EPP,
09:37:53 CNPJ/CPF: 03.362.508/000128.

Encerramento do prazo de 15/03/2017 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIPPEL METAL
Convocação  Anexo
11:07:12 MECANICA EIRELI  EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/000128.
Aceite

20/03/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI  EPP,
15:20:23 CNPJ/CPF: 03.362.508/000128, pelo melhor lance de R$ 37.100,0000.

Habilitado

20/03/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI 
15:20:49 EPP  CNPJ/CPF: 03.362.508/000128
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

15/03/2017
08:31:42

Prezados fornecedores, bom dia!!!

Pregoeiro

15/03/2017
08:32:35

Pedimos total atenção para as condições e características de entrega do equipamento

Pregoeiro

15/03/2017
08:33:29

Juntamente com a proposta, o vencedor deverá encaminhar a ficha técnica do
equipamento para otimizar a análise.

Pregoeiro

15/03/2017
08:34:35

Desejamos boa sorte e RESPONSABILIDADE a todos!!!

Sistema

15/03/2017
08:46:15

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:51 de 15/03/2017, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro

15/03/2017
08:49:53

Após a entrada na situação de "Encerramento Aleatório" o sistema encerrará a fase de
lances automaticamente num período de 0 a 30 minutos.

Pregoeiro

15/03/2017
08:53:41

Qualquer dúvida, favor ligar no fone 4736425556, falar com Misael.

Sistema

15/03/2017
08:54:07

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

15/03/2017
08:57:55

Agradecemos a Participação de todos!

Pregoeiro

15/03/2017
09:04:42

Neste momento será analisada a proposta vencedora e após a convocação, o vencedor
terá prazo de 04 (quatro) horas para anexar sua proposta acompanhada da ficha
técnica.

Sistema

15/03/2017
09:37:53

Senhor fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI  EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001
28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

15/03/2017
11:07:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI  EPP, CNPJ/CPF:
03.362.508/000128, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

20/03/2017
15:20:49

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

20/03/2017
15:21:03

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2017 às
16:00:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

20/03/2017
15:20:49

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

20/03/2017
15:21:03

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2017 às
16:00:00.

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 14:12 horas do dia 21 de março de 2017, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MISAEL ANTONIO KOENE
Pregoeiro Oficial
EDISLEINE CIDRAL
Equipe de Apoio
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