
Ata de pregão

Órgão gestor:

Resultado da sessão pública

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico para registro de preços - Planejamento de registro de preços nº
0000000029/2021.

Às 09:30:00 horas, do dia 15 de Março de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para registro de preços de COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTÍVOS E ADITIVO PARA ÓLEO DIESEL.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos. O registro de preços foi efetuado
conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013, e do edital do referido pregão e
anexos.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Outro 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL
SAO JOSE LTDA

SimROGERIO LEMOS SILVEIRA

Lote:

Descrição:

LOTE 01 - Gasolina automotiva

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Registro de preços concluídoSituação:

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1

GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;

Nº do item no planejamento: 1

Código do item: 00001448-6 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 LITRO

Quantidade solicitada: 17000,0000

Registros de preços confirmados para os fornecedores
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Fornecedor: 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;

Especificação do item:

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Marca: Modelo:

Quantidade proposta pelo fornecedor:

PETROBRAS GASOLINA COMUM

17000,0000

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

PROPOSTAS:

Fornecedor:

17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

Identificação do fornecedor: F000137

Situação da proposta: Classificada

Desconto: 0,01 %

Nº do item no lote: 1

GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;

1Nº do item no planejamento:

Código do item: 00001448-6 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:PETROBRAS GASOLINA COMUM

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 LITRO

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 17000,0000

Quantidade solicitada: 17000,0000

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

15/03/2021 09:57:47 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de fornecedor
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Data / hora Evento

15/03/2021 10:41:02 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
aceita, pelo valor total de 0,05 %.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

15/03/2021 11:08:16 O fornecedor POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi habilitado, de acordo com as
exigências do edital.

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Registro da proposta

Data / hora Evento

15/03/2021 11:22:23 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
registrada, pelo valor total de 0,05 %.

Lote:

Descrição:

LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP - Álcool combustível automotivo

2

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

DesertoSituação:

Nº do item no lote: 1

ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;

Nº do item no planejamento: 2

Código do item: 00001451-6 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 LITRO

Quantidade solicitada: 4000,0000

NENHUMA PROPOSTA FOI ENVIADA PARA O LOTEPROPOSTAS:

Houve prorrogação automática e por isso não ocorreu reinício de sessão de lances.

Reinício de disputa aberta

Data / hora Evento

Intenção de recurso
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Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Lote:

Descrição:

LOTE 03 - Óleo diesel automotivo

3

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Registro de preços concluídoSituação:

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);

Nº do item no planejamento: 3

Código do item: 00132587-6 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 LITRO

Quantidade solicitada: 500,0000

Fornecedor: 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);

Especificação do item:

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Marca: Modelo:

Quantidade proposta pelo fornecedor:

PETROBRAS DIESEL S10

500,0000

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Registros de preços confirmados para os fornecedores

PROPOSTAS:

Fornecedor:

17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

Identificação do fornecedor: F000395

Situação da proposta: Classificada

Desconto: 0,01 %
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Nº do item no lote: 1

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);

3Nº do item no planejamento:

Código do item: 00132587-6 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:PETROBRAS DIESEL S10

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 LITRO

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 500,0000

Quantidade solicitada: 500,0000

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

15/03/2021 10:11:05 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora Evento

15/03/2021 10:41:29 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
aceita, pelo valor total de 0,05 %.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

15/03/2021 11:08:48 O fornecedor POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi habilitado, de acordo com as
exigências do edital.

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Registro da proposta

Data / hora Evento

15/03/2021 11:21:59 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
registrada, pelo valor total de 0,05 %.

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

15/03/2021 11:24 Página 5 de 12



Lote:

Descrição:

LOTE 04 - aditivo para óleo diesel automotivo

4

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Registro de preços concluídoSituação:

Registro de preços confirmado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1

ADITIVO AUTOMOTIVO - APLICACAO: COMBUSTIVEL;

Nº do item no planejamento: 4

Código do item: 00022768-4 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Quantidade solicitada: 5,0000

Fornecedor: 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

ADITIVO AUTOMOTIVO - APLICACAO: COMBUSTIVEL;

Especificação do item:

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Marca: Modelo:

Quantidade proposta pelo fornecedor:

INNOSPEC PROD+ DIESEL

5,0000

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Registros de preços confirmados para os fornecedores

PROPOSTAS:

Fornecedor:

17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA

Identificação do fornecedor: F000491

Situação da proposta: Classificada

Desconto: 1,00 %

Nº do item no lote: 1

ADITIVO AUTOMOTIVO - APLICACAO: COMBUSTIVEL;

4Nº do item no planejamento:

Código do item: 00022768-4 Tipo: Material

Especificação do item:

Similar: Não
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Marca: Modelo:INNOSPEC PROD+ DIESEL

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados na forma do edital):

60 DIAS

Unidade de aquisição/fornecimento: 1 UNIDADE

Freqüência de entrega:

Localidade:

Diária

Belo Horizonte

Informações adicionais:

conforme o edital

Quantidade proposta pelo fornecedor: 5,0000

Quantidade solicitada: 5,0000

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

15/03/2021 10:11:05 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de fornecedor

Data / hora Evento

15/03/2021 10:41:46 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
aceita, pelo valor total de 1,01 %.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

15/03/2021 11:09:14 O fornecedor POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi habilitado, de acordo com as
exigências do edital.

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Registro da proposta

Data / hora Evento

15/03/2021 11:21:33 A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO AEL SAO JOSE LTDA foi
registrada, pelo valor total de 1,01 %.

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

15/03/2021 11:24:18 Pregoeiro Um bom dia! Declaro encerrada a sessão
pública.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

15/03/2021 11:24:04 Portal de compras Todos os fornecedores foram bloqueados no
chat.

-

15/03/2021 11:23:43 Fornecedor
F000395

 OK, enviaremos a documentação necessária
no prazo estipulado. Agradecemos pela
oportunidade de continuar a termos o BDMG
como nosso cliente.

3

15/03/2021 11:21:50 Pregoeiro A ata da sessão pública será publicada no
portal do BDMG já internet logo após o
encerramento da sessão. Têm dois minutos
para apresentarem quaisquer dúvidas que
tiverem, após o que o chat será bloqueado e a
sessão pública encerrada.

-

15/03/2021 11:21:06 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491,
adjudico-lhe os lotes 01, 03 e 04 do objeto da
licitação. Conforme determina o edital, item
6.8.3, deverá encaminhar, em até 02 (dois)
dias úteis contados desta convocação
específica, os instrumentos de proposta
comercial adequados aos últimos descontos
ofertados, devidamente preenchidos e
assinados e conforme o item 2.4 do Anexo III
do edital. Os dados de destinatário para o
encaminhamento são Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG, Rua da Bahia, 1.600, JU.DA  7º andar,
bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP
30160-907, aos cuidados de Sérgio Vieira de
Souza Júnior. Alternativamente, poderão ser
encaminhados instrumentos digitais com firma
eletrônica, desde que anexada a
documentação que comprove os poderes de
representação do signatário e que a aferição
da autenticidade das firmas seja possível
mediante consulta ao portal específico da
internet.

-

15/03/2021 11:20:08 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
15/03/2021, às 11:20. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

4

15/03/2021 11:20:08 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
15/03/2021, às 11:20. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

3

15/03/2021 11:20:08 Portal de compras O cadastramento de manifestações de
intenção de recurso foi finalizado em
15/03/2021, às 11:20. Não houve intenção
manifestada pelos fornecedores participantes
do lote.

1

15/03/2021 11:10:06 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
15/03/2021, às 11:10.

4

15/03/2021 11:10:06 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
15/03/2021, às 11:10.

3

15/03/2021 11:10:06 Portal de compras O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em
15/03/2021, às 11:10.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

15/03/2021 11:09:48 Pregoeiro Passo à fase relativa à interposição de
recursos, apenas para cumprimento do rito
processual, vez que ausentes os pressupostos
de admissibilidade da sucumbência e do
interesse.

-

15/03/2021 11:09:39 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491,
entendo suprido o requisito de habilitação
técnica, mediante a verificação, pelo que
determina o edital, item 4.5.3, que é nosso
atual fornecedor de combustíveis e aditivo, nos
termos da ARP-5079/2020, sendo o
instrumento da ata juntado aos autos deste
processo de licitação e agrupado com o CRC,
no sistema de pregão. Verificado o
cumprimento das demais condições de
habilitação declaro-o habilitado e vencedor da
licitação em relação aos lotes 01, 03 e 04.

-

15/03/2021 11:09:14 Portal de compras O fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO
AEL SAO JOSE LTDA, cuja proposta foi aceita,
foi habilitado para esse lote.

4

15/03/2021 11:08:48 Portal de compras O fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO
AEL SAO JOSE LTDA, cuja proposta foi aceita,
foi habilitado para esse lote.

3

15/03/2021 11:08:16 Portal de compras O fornecedor 17.272.550/0001-62 - POSTO
AEL SAO JOSE LTDA, cuja proposta foi aceita,
foi habilitado para esse lote.

1

15/03/2021 10:42:33 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491,
aguarde enquanto empreendo a análise
relativa à habilitação.

-

15/03/2021 10:41:46 Portal de compras A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 -
POSTO AEL SAO JOSE LTDA para esse lote
foi aceita. O valor final da proposta foi 1,0100.

4

15/03/2021 10:41:29 Portal de compras A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 -
POSTO AEL SAO JOSE LTDA para esse lote
foi aceita. O valor final da proposta foi 0,0500.

3

15/03/2021 10:41:02 Portal de compras A proposta do fornecedor 17.272.550/0001-62 -
POSTO AEL SAO JOSE LTDA para esse lote
foi aceita. O valor final da proposta foi 0,0500.

1

15/03/2021 10:39:58 Pregoeiro Aceita a proposta de valor unitário de R$31,24
para o lote 04, relativa a um desconto da
ordem de 1,01% aproximadamente, não
presumível sua inexequibilidade, segundo os
critérios objetivos do edital.

-

15/03/2021 10:37:20 Fornecedor
F000395

Ok, aceitamos as condições acima de 0,05%
de desconto para os lotes 01 e 03, e o preço
unitário de R$31,24 para o lote 04

3

15/03/2021 10:35:41 Pregoeiro Sendo cinco unidades do aditivo, R$31,24 x 5 =
R$156,20

-

15/03/2021 10:33:42 Pregoeiro Em relação ao lote 04, o valor resultante do
desconto importa em quatro casas decimais,
razão pela qual será truncado na segunda
casa, resultando no unitário final de R$31,24.
Ok?

-

15/03/2021 10:33:22 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491,
considero válidas as propostas de 0,05% de
desconto, para os lotes 01 e 03, não
presumível sua inexequibilidade, segundo os
critérios objetivos do edital.

-
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Data / hora Remetente MensagemLote

15/03/2021 10:29:03 Fornecedor
F000395

Prezado Pregoeiro, temos grande satisfação
em ter tido o BDMG como nosso cliente até
agora, que é realmente um bom pagador. No
entanto, os preços de referência da ANP já são
abaixo dos preços de bomba praticados neste
posto, que tem um custo de operação mais alto
que a média da região. Para podermos
convergir, sugerimos então aumentar o
desconto para 0,05% para os lotes 01 e 03.

3

15/03/2021 10:20:34 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491, o
BDMG é bom pagador e, considerando os
descontos praticados em anos anteriores,
entendo factível o desconto da ordem de 1,0%
também para os lotes 01 e 03. Fechemos no
desconto de 1,0% para todos os lotes de
participação.

-

15/03/2021 10:16:34 Fornecedor
F000395

Prezado Pregoeiro, devido aos preços de
referência da ANP estarem muito próximos aos
nossos custos, não poderemos melhorar
nossas ofertas, além do que já foi oferecido

3

15/03/2021 10:16:17 Fornecedor
F000137

Prezado Pregoeiro, devido aos preços de
referência da ANP estarem muito próximos aos
nossos custos, não poderemos melhorar
nossas ofertas, além do que já foi oferecido

1

15/03/2021 10:11:20 Pregoeiro Sr. licitante F000137/F000395/F000491, pelo
que determina o edital, item 6.8.1, negociemos.
Aguardo melhores ofertas para os lotes 01, 03
e 04.

-

15/03/2021 10:11:05 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi
encerrada.

4

15/03/2021 10:11:05 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi
encerrada.

3

15/03/2021 10:00:55 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.4

15/03/2021 10:00:55 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.3

15/03/2021 10:00:41 Pregoeiro Sr. licitante F000137/ F000395/ F000491,
tendo em conta haver somente as suas
propostas, as fases de lances para os lotes 03
e 04 do objeto ocorrerão concomitantemente,
para privilégio ao princípio da eficiência. As
suas propostas serão realizadas como lances,
no âmbito das fases de lances, ou aqui pelo
chat, concluídas as fases de lances.

-

15/03/2021 09:59:53 Pregoeiro Para registro, consigno que a licitação foi
deserta em relação ao lote 02 do objeto.

-

15/03/2021 09:59:33 Fornecedor
F000137

Além do lote 011

15/03/2021 09:59:12 Fornecedor
F000137

Apresentamos proposta para os lotes 03 e 041

15/03/2021 09:58:21 Pregoeiro Sr. licitante F000137, informe aqui pelo chat se
apresentou proposta para os demais lotes?

1

15/03/2021 09:57:47 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi
encerrada.

1

15/03/2021 09:45:59 Portal de compras A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

15/03/2021 09:45:54 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de lances
relacionada ao lote 01 do objeto. Participantes
dos demais lotes, permaneçam conectados.

-

15/03/2021 09:43:12 Pregoeiro Conforme divulgado na página referente à
licitação, no portal do BDMG na internet, um
arquivo contendo instruções para a
participação na sessão pública pode ser
acessado pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09
_-
_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_pre
g%C3%A3o_FORNECEDORES.pdf

-

15/03/2021 09:41:54 Pregoeiro Cada fase de lances terá duração mínima de
10 (dez) minutos e será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da fase. A prorrogação
ocorrerá quando houver lances nos últimos
dois minutos do prazo original e nos dois
minutos da prorrogação mais recente. Não
havendo lances nesses períodos a respectiva
fase competitiva será encerrada
automaticamente.

-

15/03/2021 09:40:44 Pregoeiro Cabe aos senhores o cuidado necessário para
efetuarem corretamente os próprios lances: via
de regra os pedidos de exclusão de lances não
serão aceitos. Efetuem seus lances com
atenção: o pedido de exclusão não aceito
implica na impossibilidade de realização de
novos lances.

-

15/03/2021 09:39:05 Pregoeiro As fases de lances serão realizadas
individualmente, por lote, a partir do lote 01. Os
participantes dos demais lotes deverão
permanecer conectados.

-

15/03/2021 09:37:41 Pregoeiro Na fase de habilitação, conforme estabelece o
edital, item 6.5.3.1, para materialização do
princípio da obtenção de competitividade que
rege este certame, segundo a Lei Federal
13.303/2016, art. 31, será dado ao licitante
então mais bem classificado para o lote o prazo
de duas horas para que encaminhe qualquer
documentação que não tenha sido incluída no
sistema, quando do cadastramento da proposta
comercial original, segundo a necessidade.

-

15/03/2021 09:36:47 Pregoeiro Antes de procedermos às disputas mediante
lances requeiro sua atenção aos seguintes
avisos.

-

15/03/2021 09:36:27 Pregoeiro Srs. licitantes, todas as propostas foram
consideradas válidas em relação aos requisitos
formais do edital.

-

15/03/2021 09:30:55 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia.  Passo à análise das
propostas comerciais já apresentadas.
Aguardem conectados, por favor.

-

15/03/2021 09:30:05 Portal de compras A sessão do pregão foi iniciada.-

Ocorrências relevantes
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Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Data/hora da
respostaAutorNº da

Solicitação Autor da resposta

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.

Esclarecimento 0001 ROGERIO LEMOS
SILVEIRA

05/03/2021
16:47:21

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

05/03/2021
16:26:17

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

15/03/2021 09:30:05 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - Pregoeiro Titular

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Frederico Guimarães Pestana;
Edson Alexsandro Alves Pereira;
Márcio Rezende Magalhães;
Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Janaina Aparecida Rezende;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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