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Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

984697.1472021 .32125 .4690 .19440382

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00147/2021 (SRP)
Às 10:00 horas do dia 29 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA de 13/04/2021, 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
832/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00147/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa para eventual prestação de serviço especializado em internação para dependente de álcool, drogas
e psiquiátrico, para atender as necessidades da secretaria de saúde por um período de 12 meses., tendo em vista Recurso
acatado pela Pregoeira..
Item: 1
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação feminino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos do sexo
feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico
clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico
familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 329,1100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 309,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 2
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação feminino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em menores de
idade do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família
(grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento
mensal / inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123
da lei 8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida "em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade,
compleição física e gravidade da infração".
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 378,3300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 339,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 3
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação masculino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos do
sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiros,
medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo
terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal /
inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 730
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 346,4500
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 346,0000 e a quantidade de 730
UNIDADE .
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Item: 4
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação masculino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em menores de
idade do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família
(grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento
mensal / inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123
da lei 8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade,
compleição física e gravidade da infração\".
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 304,3300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 304,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 5
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado feminino menor. Psiquiatria feminino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo.
Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo
médico clínico, atendimento médico das intercorrências clínicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos,
atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas
especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições,
atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional,
educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
* MAIS INFORMAÇÕES CONSTA NO EDITAL
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 600,5300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 600,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 6
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado feminino. Psiquiatria feminino contendo atendimento ambulatorial
(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e
crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe
multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela
terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e
executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da
enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 369,1100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 369,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 7
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado masculino menor. Psiquiatria masculino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo.
Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo
médico clínico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos,
atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas
especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições,
atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional,
educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 349,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
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Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 348,0000 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Item: 8
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado masculino. Psiquiatria masculino contendo atendimento ambulatorial
(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e
crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe
multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela
terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e
executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da
enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 411,1100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 411,1100 e a quantidade de 365
UNIDADE .
Histórico
Item: 1 - Tratamento Dependência Química
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Volta de
fase

Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO
Recusa de 29/12/2021 RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, pelo melhor lance de R$ 310,0000. Motivo: Depois
proposta
10:03:44 das diligências feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso,
decido por rever meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 309,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:03:53 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tratamento Dependência Química
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Volta de
fase

Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO
Recusa de 29/12/2021 RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, pelo melhor lance de R$ 340,0000. Motivo: Depois
proposta
10:04:02 das diligências feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso,
decido por rever meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 339,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:04:11 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Tratamento Dependência Química
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
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Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
Recusa de 29/12/2021 CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 346,4500. Motivo: Depois das diligências
proposta
10:04:29 feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 346,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:04:36 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Tratamento Dependência Química
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Volta de
fase

Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
Recusa de 29/12/2021 CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 304,3300. Motivo: Depois das diligências
proposta
10:04:46 feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 304,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:04:53 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Terapia - Psiquiatria
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

22/12/2021
Volta de fase
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58
Desfeito
Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Depois das diligências
29/12/2021
cancelamento
feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por
10:05:03
do item
rever meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:05:18 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de fornecedor 10:07:46 25.534.201/0001-08
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Terapia - Psiquiatria
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

22/12/2021
Volta de fase
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58
Desfeito
Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Depois das diligências
29/12/2021
cancelamento
feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por
10:05:27
do item
rever meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de

29/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
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proposta

10:05:37

25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 369,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de fornecedor 10:07:46 25.534.201/0001-08
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Terapia - Psiquiatria
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Volta de
fase

Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
Recusa de 29/12/2021 CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 349,0000. Motivo: Depois das diligências
proposta
10:05:50 feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 348,0000. Motivo: Depois das diligências feitas
10:06:03 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Terapia - Psiquiatria
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Volta de
fase

Data

Observações

22/12/2021
Volta de Fase para Habilitação
11:40:58

Recusa da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
Recusa de 29/12/2021 CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 411,1100. Motivo: Depois das diligências
proposta
10:06:14 feitas através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever
meus atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.
Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
29/12/2021 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 411,1100. Motivo: Depois das diligências feitas
10:06:23 através das informações fornecidas pela primeira colocada em seu recurso, decido por rever meus
atos e classificar a empresa BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA.

Habilitação
29/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ/CPF:
de
10:07:46 25.534.201/0001-08
fornecedor
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

22/12/2021
11:40:58

Este pregão foi reagendado para 29/12/2021 10:00.

Sistema

22/12/2021
11:40:58

Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão retornando à fase de
Habilitação.

Pregoeiro

29/12/2021
10:00:21

Bom dia!

Sistema

29/12/2021
10:08:00

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

29/12/2021
10:08:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/12/2021 às
10:40:00.
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Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Volta de fase

22/12/2021
11:40:58

Recurso acatado pela Pregoeira.. Reagendado para: 29/12/2021 10:00

Abertura do prazo

29/12/2021
10:08:00

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

29/12/2021
10:08:26

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/12/2021 às
10:40:00.

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 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:49 horas do dia 29
de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DAYANA FERNANDES
Pregoeiro Oficial
LUCAS CORRADI JUNQUEIRA PINTO
Equipe de Apoio
ROBERTO VAGNER SILVERIO DA FONSECA
Equipe de Apoio
ALEXANDRE DE CARVALHO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original

Voltar

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

6/6

