
Dispensa eletrônica 10/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação do depósito de botijões de
GLP (gás liquefeito de petróleo) do Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007.

Serviços de adequação do depósito de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do Almoxarifado da SEAGRI, à
NBR 15.514:2007
Valor estimado para BDI (24,62% do custo direto total

UNIDADE
1

Adjudicado e Homologado
R$ 20.585,6500

Quantidade:

Situação:

Aceito para DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, pelo melhor lance R$ 20.475,0000, negociado a
R$ 20.474,8800.

Propostas do item 1

08.628.662/0001-12 - DJ CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 20.585,6500 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Serviços de adequação do depósito de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do
Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007 Valor estimado para BDI (24,62% do custo direto total

Valor negociado: R$ 20.474,8800

17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 30.999,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequação do depósito
de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007.

42.182.830/0001-27 - IVO PESSOA DE SOUZA 87976714368 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 20.585,6200 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de adequação do depósito de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do
Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007 Valor estimado para BDI (24,62% do custo direto t

Item 1 - Conservação de Cabines e Abrigos

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 07/04/2022 10:10:19 até 13/04/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 13/04/2022 08:00:00 até 13/04/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

38.537.869/0001-42 - SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 20.500,6500 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Serviços de adequação do depósito de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do
Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007 Valor estimado para BDI (24,62% do custo direto total

Valor negociado: R$ 20.250,0000

42.074.637/0001-72 - V E C PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 35.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de adequação do depósito de botijões de GLP (gás liquefeito de petróleo) do
Almoxarifado da SEAGRI, à NBR 15.514:2007 Valor estimado para BDI (24,62% do custo direto total

Lances do item 1
R$ 20.495,650013/04/2022 10:20:35 08.628.662/0001-12
R$ 20.490,650013/04/2022 10:35:51 38.537.869/0001-42
R$ 20.485,650013/04/2022 11:02:50 08.628.662/0001-12
R$ 20.480,650013/04/2022 13:27:44 38.537.869/0001-42
R$ 20.475,000013/04/2022 13:47:53 08.628.662/0001-12
R$ 20.480,000013/04/2022 13:56:06 17.067.013/0001-80
R$ 20.450,650013/04/2022 13:59:56 38.537.869/0001-42

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

13/04/2022 14:00:06

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor. boa tarde. Iniciaremos as negociações e julgamento da proposta e habilitação

13/04/2022 14:01:39

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42, você foi convocado
para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação normal para obter o melhor valor..

13/04/2022 14:02:32

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor. Não tem como eu saber se foi vizualizado a solicitação, portanto informe que foi vista.

13/04/2022 14:07:23

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor. Alerto que a falta de comunicação pode levar à sua inabilitação. Responda que vizualizou a
comunicação no máximo em 5 minutos

13/04/2022 14:10:26

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ
38.537.869/0001-42, tendo informado o valor de R$ 20.250,0000.

13/04/2022 14:16:45

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
Olá com relação ao valor 20.250,00 Reais esta ok?

13/04/2022 14:17:30

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
Poderia confirmar a visualização por favor

13/04/2022 14:18:43
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Visualizado

13/04/2022 14:21:09

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 18/04/2022. Justificativa: Solicito
envio no sistema de proposta ao valor negociado de R$ 20.250,00 no modelo do Anexo II do TR e os documentos
de habilitação constante do item 8 e 9 bem como Certidão de falência, Cartão CNPJ, DOC identificação de quem
assina, Contrato social, Certidão GDF, Atestado de capacidade técnica.

13/04/2022 14:25:16

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
Okay serão enviados, mais alguma coisa que o Sr queira ressaltar?

13/04/2022 14:27:06

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Necessário atender o item 18 e enviar o que segue: A proponente que optar em não realizar vistoria, deverá declarar
em sua proposta que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em relação aos locais e objeto
da licitação;

13/04/2022 14:45:59

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
okay caso tenha mais algo estou à disposição

13/04/2022 14:50:30

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
Olá, gostaria de perguntar sobre o disposto no item 17.2do TR, onde esta informando que a metodologia de
cálculo de valores encontram-se nas planilhas 69032268, 69033983 e 69034138. eu teria como ter acesso a essas
planilhas?

14/04/2022 13:36:59

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Me informe o Email para que eu envie

17/04/2022 10:09:38

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Aguardo o Email para envio do solicitado.

18/04/2022 10:39:27

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor. Informamos que o prazo para enio da proposta e documentação vence as 18:00hs. A falta de envio
pode ocasionar sua desclassificação, visto que há falta de comunicação.

18/04/2022 16:02:55

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:51 de 18/04/2022. 11 anexos foram enviados
pelo fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42.

18/04/2022 16:04:51

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Sr. Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 19/04/2022. Justificativa: A
proposta não pode ter valores unitários acima do orçamento apresentado pela SEAGRI. Necessário envio de
atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica pública ou privada, onde consta o profissional
apresentado como executor dos serviços e a SBR. Enviar as CAT'S disponíveis que apresent.

18/04/2022 16:41:01

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Enviar as CAT'S disponíveis que apresente serviços similares ao do TR constando como executor a Empresa e o
profissional apresentado. Apresentar quitação junto ao CREA DF do profissional e da Empresa.

18/04/2022 16:42:45

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
envie as planilhas 69032268, 69033983 e 69034138 do item 17.2 do TR para o e-mail
bruno.britoramos@yahoo.com, por favor

18/04/2022 16:45:11

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
Enviei pelo Email Gelic. Caso responder deve ser pelo chat ou sistema. Confirme o recebimento da planilha de
custos por gentileza.

18/04/2022 16:48:53
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
recebido, obrigado

18/04/2022 16:49:31

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
OK. Enviei meu telefone, qualquer dúvida pode ligar.

18/04/2022 16:50:29

Enviado pelo participante 38.537.869/0001-42:
Venho informar que me retiro da licitação devido a demora da emissão de certidão ora exigida pelo TR, não
tendo, assim, tempo viável para o envio. Peço desculpas

19/04/2022 13:47:01

Enviado pelo sistema para o participante 38.537.869/0001-42:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:13:42 de 19/04/2022. Anexos vinculados à
esta convocação e enviados pelo fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ
38.537.869/0001-42 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

19/04/2022 14:13:42

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, você foi convocado para negociação de
valor do item 1. Justificativa: Negociação com o 2º colocado..

19/04/2022 14:15:00

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Boa Tarde senhor Pregoeiro(a)

19/04/2022 14:29:20

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Referente a negociação de preço infelizmente não da para conceder mais desconto do que lance ofertado

19/04/2022 14:31:43

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 20/04/2022. Justificativa: Solicito proposta conforme
planilha de custo, (envio para o email que informar) e a documentação de habilitação dos itens 8 e 9, bem como
Doc identificação quem assina, CND GDF, Cartão CNPJ, C SOCIAL, Certidão de falência, atestadoa capacidade
técnica e demais documentos..

19/04/2022 14:38:22

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Gentileza informar o Email para envio da planilha de custo que servirá como orientador da formulação da
proposta.

19/04/2022 14:40:00

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Segue o email, ac.dias1970@uol.com.br

19/04/2022 14:41:31

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Confirma por gentileza o recebimento da planilha. Qualquer comunicação deverá ser feito por este chat ou fone
informado.

19/04/2022 14:49:00

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Planilha recebida

19/04/2022 14:55:13

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
OK. Fico no aguardo da proposta e documentação. Informando que a proposta deverá ser feita conforme modelo
do modelo do Anexo II e a planilha.

19/04/2022 14:59:52

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Boa tarde senhor pregoeiro, não tenho o acesso aos arquivos desse certame.

19/04/2022 15:02:41

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
É dispensa de licitação 10/2022 UASG 926523. Tudo está contido no TR, disponível no comprasnet, exceto a
planilha que eu enviei. Caso necessita de algo mais me informe que envio.

19/04/2022 15:48:30

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Pregoeiro consegue nos mandar o modelo da proposta, pois não conseguimos localizar o TR dessa dispensa

19/04/2022 16:27:20
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Eventos do item 1

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, tendo
informado o valor de R$ 20.474,8800.

19/04/2022 16:36:29

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Estou com tudo pronto para envio, mais gostaria de certificar o modelo da proposta que vocês solicitam

19/04/2022 16:37:34

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
vou enviar o TR.

19/04/2022 16:42:54

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
O modelo é a do Anexo II. A planilha é apenas para balizar os preços unitários, ou seja, não colocar nenhum item
com valor acima do da planilha.

19/04/2022 16:48:10

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:51 de 19/04/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12.

19/04/2022 16:53:51

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor. Sua proposta foi aceita e em 20/04 será iniciado as 10:00 hs a fase de habilitação. Gentileza
acompanhar pois pode ser solicitado documentos. Boa tarde.

19/04/2022 17:36:22

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 20/04/2022. Justificativa: Solicito correção na planilha
de custos, item 3.1.1 pois o valor está acima do estimado da nossa planilha. Enviar nova proposta contendo
também prazo de garantia conforme previsto no TR..

20/04/2022 10:00:35

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
ok

20/04/2022 10:22:49

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
Segue propostas atualizadas conforme solicitado.

20/04/2022 11:12:10

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:04 de 20/04/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12.

20/04/2022 11:14:04

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. fornecedor. A documentação de habilitação fo enviada para área técnica para fins de conferência e,
provavelmente em 25/04 as 10:00, será retomada o julgamento. Bom final de semana

20/04/2022 14:38:11

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 20/04/2022. Justificativa: Solicito envio de declaração
de disponibilidade de profissional mencionada no item 9.2.2 do Termo de Referência em que conste
explicitamente o Profissional Alciele Gomes como responsável técnica pelos serviços a serem executados.

20/04/2022 14:50:51

Enviado pelo sistema para o participante 08.628.662/0001-12:
Sr. Fornecedor. Tendo já recebido resposta da área técnica dou continuidade a habilitação com a solicitação da
declaração apontada.

20/04/2022 14:52:13

Enviado pelo participante 08.628.662/0001-12:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:31 de 20/04/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12.

20/04/2022 16:07:31
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 13/04/2022 14:00:06

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 13/04/2022 14:00:06

Convocação negociação - Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,
CNPJ 38.537.869/0001-42 convocado para negociação de valor.

13/04/2022 14:02:32

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor SBR ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42 informou R$ 20.250,0000.

13/04/2022 14:16:45

Convocação anexo - Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,
CNPJ 38.537.869/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
18/04/2022 18:00:00. Motivo: Solicito envio no sistema de proposta ao valor negociado
de R$ 20.250,00 no modelo do Anexo II do TR e os documentos de habilitação
constante do item 8 e 9 bem como Certidão de falência, Cartão CNPJ, DOC
identificação de quem assina, Contrato social, Certidão GDF, Atestado de capacidade
técnica.

13/04/2022 14:25:16

Envio encerrado - Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ
38.537.869/0001-42 finalizou o envio de anexo.

18/04/2022 16:04:51

Convocação anexo - Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI,
CNPJ 38.537.869/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
19/04/2022 18:00:00. Motivo: A proposta não pode ter valores unitários acima do
orçamento apresentado pela SEAGRI. Necessário envio de atestado de capacidade
técnica emitido por pessoa jurídica pública ou privada, onde consta o profissional
apresentado como executor dos serviços e a SBR. Enviar as CAT'S disponíveis que
apresent.

18/04/2022 16:41:01

Cancelamento convocação - Convocação do fornecedor SBR ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 38.537.869/0001-42 para envio de anexos cancelada
automaticamente.

19/04/2022 14:13:42

Desclassificação - Fornecedor SBR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ
38.537.869/0001-42 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20.450,6500, valor
negociado: R$ 20.250,0000. Motivo: Proposta apresentada em desacordo e informada
impossibilidade de apresentar a documentação de habilitação completa. Foi pedido
desistência pelo fornecedor..

19/04/2022 14:13:42

Convocação negociação - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
08.628.662/0001-12 convocado para negociação de valor.

19/04/2022 14:15:00

Convocação anexo - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/04/2022 18:00:00. Motivo:
Solicito proposta conforme planilha de custo, (envio para o email que informar) e a
documentação de habilitação dos itens 8 e 9, bem como Doc identificação quem assina,
CND GDF, Cartão CNPJ, C SOCIAL, Certidão de falência, atestadoa capacidade técnica
e demais documentos..

19/04/2022 14:38:22

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ 08.628.662/0001-12 informou R$ 20.474,8800.

19/04/2022 16:36:29

Envio encerrado - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
finalizou o envio de anexo.

19/04/2022 16:53:51

Aceitação - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12 teve a
proposta aceita, melhor lance: R$ 20.475,0000, valor negociado: R$ 20.474,8800.

19/04/2022 17:29:59
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Eventos do item 1

Convocação anexo - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/04/2022 12:00:00. Motivo:
Solicito correção na planilha de custos, item 3.1.1 pois o valor está acima do estimado
da nossa planilha. Enviar nova proposta contendo também prazo de garantia conforme
previsto no TR..

20/04/2022 10:00:35

Envio encerrado - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
finalizou o envio de anexo.

20/04/2022 11:14:04

Convocação anexo - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/04/2022 18:00:00. Motivo:
Solicito envio de declaração de disponibilidade de profissional mencionada no item
9.2.2 do Termo de Referência em que conste explicitamente o Profissional Alciele
Gomes como responsável técnica pelos serviços a serem executados.

20/04/2022 14:50:51

Envio encerrado - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12
finalizou o envio de anexo.

20/04/2022 16:07:31

Habilitação - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12 foi
habilitado.

20/04/2022 18:28:37

Adjudicação - Fornecedor DJ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 08.628.662/0001-12 teve a
proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20.475,0000, valor negociado: R$ 20.474,8800.

25/04/2022 16:38:04

Homologação - Item homologado. 25/04/2022 16:38:04

Mensagens do chat da dispensa 10/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

13/04/2022 08:00:02

Enviado pelo sistema:
Sr. Fornecedor vencedor do item. Boa tarde. Ao encerrar a fase de lances as 14:00 hs, gentileza manter-se conectado
pois, será negociado o valor, solicitado proposta e documentos de habilitação.

13/04/2022 13:03:57

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

13/04/2022 14:00:14

Enviado pelo sistema:
Entendido. Sua Empresa será inabilitada por falta de atender a documentação habilitatória prevista no TR.

19/04/2022 14:11:04

Enviado pelo sistema:
Entendido. Solicito proposta conforme planilha de custo, (envio para o email que informar) e a documentação de
habilitação dos itens 8 e 9, bem como Doc identificação quem assina, CND GDF, Cartão CNPJ, C SOCIAL,
Certidão de falência, atestadoa capacidade técnica e demais documentos.

19/04/2022 14:37:35

Enviado pelo sistema:
Tudo está contido no TR, disponível no comprasnet, exceto a planilha que eu enviei. Caso necessita de algo mais
me informe que envio.

19/04/2022 15:09:34

Enviado pelo sistema:
É dispensa de licitação 10/2022 UASG 926523

19/04/2022 15:10:58

Enviado pelo sistema:
O modelo é a do Anexo II. A planilha é apenas para balizar os preços unitários, ou seja, não colocar nenhum item

19/04/2022 16:41:58

7 de 825/04/2022 16:39
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Eventos da dispensa 10/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 13/04/2022 08:00:02

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 13/04/2022 14:00:13

Mensagens do chat da dispensa 10/2022

com valor acima do da planilha.

8 de 825/04/2022 16:39


