
SECRETARIA DE ESTADO DA JuSTIcA. CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS SEJU
Conmssão Permanente de LicitaçSo

SEJU/CPL

ATA DA SESSAO PUBLICA

Pregao Presencia n° 056/2013

Protocoo n°: 12142 726-5

Objeto: Contrataç5o de empresa especazada care aqusçSo de meacamentos (material
farm acolOgico).

PREAMBULO

No dia 13 de janeiro de 2014, as 09:30 horas, reuniram-se no térreo, ala C, situado na Rua
Jacy Loureiro de Campos, sam nümero, Palácio das Araucárias, Centro Civico, Curitiba - PR, a
Pregoeira, Stephane Gerlach e a Equipe de Apoio, Christine Zardo Coelho e Gilmar AntOnio
Cardoso para a abertura da Sessão POblica do Pregão Presencial em epigrafe.

A Pregoeira soticita que se faca constar em Ata a não recebimento par correio de
envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação de empresas interessadas no Pregão
Presencial em questâo ate a presente pregão (09 horas a 30 minutos).

Aberta a sessâo, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando a cornprovaçào da existCncia de poderes para formulaçâo de propostas e
prática dos demais atos de atribuicao dos Licitantes presentes:

REPRESENTANTE EMPRESA
Edinei José Bordignon PromefarmaRepresentaçOesComerciaisLtda
Anderson Clayton Gonçaives Lames & Lames, Ccrnércio, mpoitaçSo a

portaçâo Ltda
F1avio Antan o Eparmncndas Sanos Pontaned_Farmaceuca Lda______________________
Jailson Trevison Cornercial Cirrirgica Rioclarense Ltda

ApOs a anãiise de todos as docurnentos oferecidos pelos interessados presentes,
constatou-se que todas as empresas presentes estão credenciadas, eis que apresentaram
todos as documentos exigidos no item 6 do Preâmbulo do Edital. Os documentos foram
analisados e rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, Pregoeira e representantes des
empresas presentes.

Ressalta-se qua nenhuma empresa comprovou ser empresa de pequeno porte ou
microempresa.
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REGISTRO DO PREGAO

Ato continuo, foram abertos as envelopes das Propostas de Precos de todas as empresas

nresentes e, fol verificado o seguinte:

LOTE 01

A empresa Promefarma Representacöes Cornercais apresentou sua proposta de preco

no valor de RS 274.926,50 (duzentos e setenta e quatro mit, novecentos e vinte e seis reals e

cinquenta centavos), Cu seja, valor inferior ao valor maxima a ser ticitado no Lote 01 (R$

326.114,00 trezentos e vinte e seis mit e cento e quatorze reals). Porém, no mornento que a

Equipe de Apolo e a Pregoeira verificaram as vatores unitárias e totals, constatou-se que as

valores dos tens 02, 04, 06, 09, ii e 14 estipulados no edital nao foram observados. Logo, eta fol

desctassificada, pois não são meras erros formais.

A empresa Pontarned Farrnacêutica Ltda ofereceu sua proposta de preço no valor de R$

198.329,00 (cento e noventa e alto mit, trezentos e vinte e nove reals), ou seja, valor inferior ao

valor máximo a ser icitado no Late 01 (R$ 326.114,00 — trezentos e vinte e seis mit e cento e

quatorze reals). Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua praposta em

conforrndade corn o edtat (Anexo I — Mode!o de Proposta), a mesma fol classificada.

E a empresa Comercia CirUrgica Rioctarense Ltda ofereceu sua proposta de preco no

valor de R$ 222.023,00 (duzentos e vinte e dais mit e vinte e trés reals), ou seja, valor inferior ao

valor maxima a ser licitado no Late 01 (R$ 326.114,00 — trezentos e vinte e seis mit e cento e

quatorze reals). Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua propasta em

desconformidade corn o edital (Anexo I Modelo de Proposta), pals as vatores dos itens 02 e 04,

no editat nSa forarn observados, a mesma foi desciassificada,

LOTE 02

A empresa Promefarma Representacoes Comerciais Ltda apresentou sua proposta de

preço no valor de R$ 69.659,00 (sessenta e nove mit, seiscentos e cinquenta e nave reals), ou

seja, valor inferior ao valor maxima a ser icitado no Late 02 (R$ 113,235,00 —. cento a treze mit,

duzentos e trinta e cinco reals). Tendo em vista que a referida empresa apresentou sua proposta

em conformidade corn a editat (Anexo t — Modela de Proposta), a mesma fol classificada.

A empresa Pontamed Farmacôutica Ltda ofereceu sua proposta de preço no valor de R$

59.113,00 (cinquenta e nave mit e canto a treze reals), au seja, valor inferior ao valor maxima a

ser ticitado no Late 02 (R$ 113.235,00 — cento e treze mit, duzentas a trinta e cinca reals). Coma a
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refenda empresa apresentou sua proposta em oonformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de
Proposta), a mesma fol cassiflcada.

F a empresa Comercial CirUrgica Rioclarense Ltda ofereceu sua proposta de preço no
valor de R$ 5347000 (cinquenta e trés m. a quatrocentos a setenta reals), ou seja, valor infenor
ao valor mdximo a ser licitado no Late 02 (R$ 113.235,00 — cento a treze mil, duzentos a trinta a
cinco reals’). Tendo em vista qua a referida empresa apresentou sue proposta em
desconformidade corn o edital (Anexo — Modelo de Proposta), pois o valor do item 09 estipulado
em edital não foi observado, a mesma foi desclassificada.

LOTE 03

A empresa Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda apresentou sua proposta de
preco no valor de R$ 169.271,00 (cento e sessenta e nove mile duzentos e setenta e urn reais),
ou seja, valor inferior ao valor máxirno a ser icitado no Lote 03 (R$ 173.616,50 — cento e setenta
e trés mil e seiscentos e dezesseis reais a cinquenta centavos). Tendo em vista que a referida
empresa apresentou sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I Modelo de Proposta),
a mesma foi classificada.

Ja a empresa Lames & Lames, Comèrcio, Importação a Exportacäo Ltda ofertou sue
proposta de preço no valor de R$ 167,109.20 (cento e sessenta a sete rnil, cento e nove reais e
vinte centavos), ou seja, valor inferior ao valor máxirno a ser licitado no Lote 03 (R$ 173616,50 —

cento e setenta e très mu e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Em razão de a
referida empresa ter apresentado sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo I — Modelo
de Proposta), a mesma foi classificada.

A ernpresa Pontamed Farmacêutica Ltda ofereceu sua proposta de preco no valor de R$
119562,50 (cento e dezenove mu, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou
seja, valor inferior ao valor rnáxirno a ser licitado no Lote 03 (R$ 173.616,50 — cento e setenta e
très mu a seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Tendo em vista qua a referida
empresa apresentou sua proposta em conformidade corn o edital (Anexo — Modelo de Proposta),
a mesma fol classificada.

E a empresa Comercia CirUrgica Rioclarense Ltda ofereceu sua proposta de preço no
valor de R$ 136.81 5,00 (canto e trinta e seis mil a oltocentos e quinze reals), ou seja, valor inferior
ao valor máximo a ser licitado no Lote 03 (R$ 173.616,50 — cento a setenta e trés mil e seiscentos
e dezesseis reais e cinquenta centavos). Tendo em vista qua a referida empresa apresentou sua
proposta em desconformidade corn o edital (Anexo I — Modelo de Proposta), pois o valor do item
17 estipulado no edital não tel observado, a mesma foi desciassificada.
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LOTE 04

A empresa Promefarma Representacoes Comercias Ltda apresentou sua proposta de

oreço no alor de R$ 120 102,40 (cento e vinte mil cents e dais reas e quarenta centavos), ou

c:a valor :nfero as valor iáxmo a 3cr ocado no Lote 04 ,RS 367 704 56 trezentos e

sessenta e sete m:l setecenos e quatro reas e cinquenta e sas centavos) Porem no momenta

que a Equipe de Apois e a Pregoeira venficaram as valores unitários e totais, constatowse que as

valores do item 11 estipulado no edital não fol observado Logo, ala foi desclassificada, pois nào

são meros arias form ais.

A empresa Pontamed Farmacêutca Ltda ofereceu sua proposta de preco no valor de R$

135 991,97 (cents e tnnta e cinco mu, novecentos e noventa e urn reals e noventa e sete

centavos), ou seja, valor inferior as valor maxims a ser licutado no Late 04 (R$ 367 704,56

trezentos e sessenta a sete mul, setecentos e quatro reals e cinquenta a seis centavos).

Entretanto, a Equipe de Apsis a a Pregoeira venficaram errs na somatória do tern 05, psis a valor

correto é de R$ 823,968, a não de R$ 823,97 Consequentemente. o valor total do Late é da R$

135991,968 Logo, a Pregoeira solucutou a correção ao representante da empress, conforme 0

artugo 48, unciso XVII da Lel Estadual 15608/2007 a o item 21 2 do edital permitem ao Pregoeuro

relevar ornissôes/sanar erros ou falhas. Assim, a empresa foi c!as&ficada apOs a representante

ter realizado ta’s oorreçôes

E a empresa Comercial CirUrgica Riocarense Ltda ofereceu sua proposta de preço no

valor de R$ 161 236,00 (cents e sessenta e urn mu a duzentos e trinta a seis reals), ou seja, valor

inferior as valor maxims a ser ucutado no Lote 04 (R$ 367.704,56 — trezentos e sessenta e sete

mil, setecentos e quatro reals a cinquenta a seis centavos). Tends em vista que a referida

empress apresentou sua proposta em conform dade corn a edutal (Anexo I — Models de Proposta).

a mesma fou ciassificada.

LOTE 05

A empress Promefarma Representacoes Comercials Ltda apresentou sua proposta de

preço no valor de R$ 84 107,00 (outenta e quatro mu e cento e sete reals), ou seja, valor inferior

as valor maxims a ser Tuctado no Late 05 (R$ 127 140.00 — canto e vinte e sete mu a cents a

quarenta reals) Porém. no momenta que a Equupe de Apsis e a Pregoeura verificaram as valares

unitáruos e totals, constatsu-se que as valsres dos itens 05, 08 a 09 estipulados no edital não

oram observados. Logo, cia fol desciassificada, pals não são meros erros formais.

Já a empress Lemes & Lames, Comércio, !mportação e Exportação Ltda sfertsu sue

proposta de preço no valorde R$ 119 294,00 (cents e dezenove mu, duzentos a noventa a quatro
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reats), o sea valor nfenor ao valor máxmo a ser Uctado no Late 05 R$ 127.14000 canto a
vinte a sate m a cento e quarenta recta) Tendo em vista qua a referida empresa apresentou sue
proposta em conformidade corn o edital (Anexo I Modelo de Proposta), a mesma fat
class ificada.

Aznna 7ontarned Farn’acêutjca Ltda O’z’;CU v.c p-’posta Je preço no aor ac
82 976 00 ottenta a dots rntl a novecentos e setenta a sets reats), ou seja, valor infenor ao valor
máxirno a ser hcttado no Lote 05 (R$ 127 140,00 — cento e vinte e sete mu e cento e quarenta
reaus) Tendo em vista qua a referda empresa apresentou sua proposta em conformdade corn a
edital (Anexo I Modelo de Prcposta), a mesma fat clas&ficada.

E a empresa Comercial CirUrgca Rioclarense Ltda ofereceu sue proposta da preco no
valor de R$ 100 540,00 (cern mH e quinhentos a quarenta reals), ou seja, valor inferior cc valor
maxima a ser Itcitado no Late 05 (R$ 127.140 00 — canto a vinte e sete mil a canto a quarenta
reals) Entretanto, como a referuda empresa nâo respeitou as valores dos itens 05, 06, 08 e 09
estipuladcs em edttal, a mesma tot desciassificada,

Em segda todas as propostas de preços examinadas foram rubricadas pela Pregoetra e
peics membros da Equipe dc Apoic a colocadas a disposicão dos Lucutantes para exame a rubuca

Tendo em vista qua a fase de Propostas de Preços encarrouse as 12 horas e 05 minutos,
fat so’icttado aos representantes qua retornassem as 14 hcras para dar continuidade a sessão e
que rubricassern todos as envelopes de habltação entregues no nicto da sessâo. Logo, os
membros de equipe de apoio a as representantes as empresas assinaram as referidos envelopes.

Coma a representante da empresa Lames & Lemes Comércuo mportaçâo a Expcrtaçâo
Ltda nformou qua náo retornará a sessão, fo’ solucitado que este informasse endereço de e-mail e
teefone corn 2 I 41 3078 - 0086). para posterior envio da Ate da sessào

As 14 hares a sessâo foi reabarta pare a fase de lances cam a observância do artigo 48,
uncusos IV, V a Vi

Empresas que otertararn ances, cc segu!nte ordem.

LOTE 01: não houve fase de lances, pals apenas a empresa Pontamed Farmacëutuca
Ltda tot ciassuficada no referido Iota

I
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LOTE 02:

Pnmelra empresa Promefarma RepresentaçOes Comercias Ltda no valor de R$

69 65900 çsessenta e nove mi e sescentos e crquenta e nove reais);

Senda moresa Pc’tmed Farrnacét,c3 Lt.a. ro var de PS 59 V3 00 ‘cqueita

rv)ie ml e canto e treze reals),

LOTE 03:

Prlmelra empresa Prornefarma RepresentaçOes Conlerclals Ltda, no valor de R$

169.27100 (cento e sessenta a nova ml! a duzentos e setenta e urn reals),

Segunda empresa’ Lames & Lemes, Cornércio. rnportaçâo a Expcrtação Ltda, no vaior

de R$ 167.10920 (cento e sessenta a sate rnH, cento e nova reais e vinte centavos)’

Tercelra empresa’ Pontarned Farrnacêutica Ltda, no valor de RS 11956250 (cento a

dezenove mu. quinhentos a sessenta e dois reals e cunquenta centavos).

LOTE 04:

Prumeura empresa Comercial CrOrguca Ruoclarense Ltda, no valor de R$ 161 236,00

(canto a sessenta e urn ml a duzentos a trinta a seus reals).
Segunda empresa Pontamed Farrnacêutuca Ltda, no valor de R$ 135 991,968 (canto e

trunta e cinco mu!, novecentos e noventa a urn reals e novecentos a sessenta e oito centavos).

LOTE 05:

Prumeura empresa. Lemas & Lernes, Comércuo. lmportacao a Exportação Ltda, ro valor

de R$ 119.294,00 (canto e dezenove mu! a duzentos a noventa a quatro reals),

Segunda empresa Pontamed Farmacêutuca Ltda, no valor de R$ 82.976,00 (outenta e

dois mu! a novecentos a setenta e seis reals).

CLASS!nCAcAO

Declarada encerrada a etapa de lances as empresas foram classuficadas na segunte

ordern

6



SECRETARA DE ESTADO DA JusT!çA, CIDADAMA E DRETOS HUMANOS SEJU
CornissSo Permanente de Ltcitaçâo

SEJU/CPL

LOTE 01

Prirneira empresa: Pontarned Farmacêutica Ltda, no valor de R$ 198.329,00 (cento e
noventa e olto mu e trezentos e vinte a nova reais);

LOTE 02

Primeira empresa: Pontamed Farmacêutica Ltda, no valor de R$ 59.113,00 (cinquenta a
nova mu a canto e treze reals);

Segunda empresa: Promefarma Representaçöes Comerciais Ltda, no valor de R$
69.659,00 (sessenta e nove mu e seiscentos e cinquenta e nove reals);

LOTE 03

Prirneira empresa: Pontarned Farmacèutica Ltda, no valor de R$ 119.562,50 (canto e
dezenove mu, quinhentos e sessenta e dois reals a cinquenta centavos);

Segunda empresa: Lemes & Lames, Cornércio, rnportacão e Exportacão Ltda, no valor
de RS 167109 20 (canto e sessenta a sate reais canto a nova reals e vinte centavos):

Terceira emnresa, Promefarrna Representaçôes Comercias Ltda, no vaor de R$
169.271,00 (canto e sessenta a nove mil, duzentos a setenta a urn reals).

LOTE 04

Primeira empresa: Cornarcial Cirürgica Rioclarense Ltda, no valor de R$ 113800.00
(cento e treze mu e oltocentos reals);

Sagunda empresa: Pontamed Farrnacèutica Ltda, no valor de R$ 113.900,00 (canto a
treze mil e novecentos reals).

LOTE 05

Primeira empresa: Pontamed Farmacêutica Ltda, no valor de R$ 82.976,00 (oitenta a
dois mil, novecentos e setenta e seis reias);

Segunda empresa: Lames & Lemes, Comércio, mportação a Exportacäo Ltda, no valo//
de R$ 119,294,00 (cento e dezenove mil, duzentos a noventa e quatro reais).

7 J
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NEGocAçAo

Em virtude do valor ofertado (apOs o término dos lances) no ote 04 não houve

negocação de valor pea parte da empresa vencedora, Comercial Cirürgica Rioclarense Ltda,

Em relação ao late 01, apOs a negoclação corn a empresa Pontamed Farrnacêutca Ltda,

o valor ficou estabelecido em R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete ml! reals).

Sobre o late 02, a empresa Pontarned Farmacêutica Ltda negociou o valor, o qua! ficou

em R$ 59.000,00 (cinquenta e nova ml! reals).

O valor do late 03, apOs a negociaçào corn a empresa Pontamed Farmacèutica Ltda,

ficou estabelecido em R$ 119.000,00 (canto a dezenove mil reais).

E a do late 05, a empresa Pontamed Farmacéutica Ltda negociou, o qua! ficou em R$

82.500,00 (oltenta a dois ml! e quinhentos reais).

Logo, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio consideraram qua os precos obtidos são

ACEITAVEIS por serern campativeis corn os preços praticados palo mercado, conforme

apurados no processo de lictaçào.

HABIUTAçA0

Abertos as Envelopes de Habilitação de todos as Licitantes, asses documentos foram

rubricados pea Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes das empresas Pontarned

Farmacèutica Ltda, Comercial Cirörgica Rioclarense Ltda e Promefarma RepresentaçOes

Comerciais Ltda.

RECURSO

o representante da empresa Comercial Cirürgica Rioc!arense Ltda rnanifestou intenção de

recorrer, sob a a!egacão de que deveria ter sido classificada nos lotes 01, 02, 03 e 05, els que os

valores totals dos totes rnencionados foram observados.
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SUSPENSAO

Tendo em vista que nâo houve tempo hábil (18:00 horas) para a analise dos documentos
habifitatOrios. a sessão foi suspen.sa a remarcada para o dia 14 de janeiro de 2014 as 14:00
horas. estando todos os icitantes presentes. cientes da data e hordno de reabertura. Nada mais
havendo a tratar, fo encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pea Pregceira, pelos membros da
Equipe de Apoio e representantes dos icitantes presentes ate o tim da sessão.

PREGOEIRA E EQUPE DE APOIO

Preaceira
-

Equipe de Apoo //

Gilmar
- Antôno Equipe de Apoo

--

Cardoso
I 1 --

Christine Zardo Coelho

Stephane Gedach

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

Edine José Promefarma RepresentaçOes
Bordignon ‘Comerciais Ltda z
Anderson

- Clayton Lames & Lemes, Comércio, - -
- AUSENTE

Gonçaves Importaçáo a Exporeação Ltda
-

—
—

Flávo Antonio I I

Epaminondas Pontamed Farmacêutica Ltda -

Santos

Comercial Cwürgca ‘/‘—--Jason Trevson
Rioclarense Ltda I
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Pani!ha2

PP n’ 05612013 - LOTE 02

Empresa Promefarma Pontamed

Proposta RS 5911300
Lance 0ij sen- ance R$ 5911300
[Lance 02 R$
!LanceO3R$
[Lance04R$
Lance 05 R$ I
Lance 06 R$
Lance_07 R$
Lance 08 R$
Lance 09 RS
FLd IORS

Página 1





Planilha3

p n° 056/2013 — LOTE 03

Empresa Promefarma Lemes Pontarned

Proposta P$16927100 R$16710920 R$11956250
[a2e01R$Hsem lance ausente R$ i19562,50
ILance 02 R$
Lance 03 R$
Lance 04 R$

[La nceO5R$
nce06

Lance 08 R$
L2nc 09 R$
Lance IORS

jø

A
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R an I h a4

pp n° 05612013— LOTE 04

Empresa Riocarense Pontamed

Lance 09 R$

ance10R$
Lance 11 R$
!Lance 12 R$
nce1$
jLanR$
Lance 15 R$
ce1

17R$
e18R

19R$t

ILance 20 R$
Lance21 R$
Lance 22 R$
23R$
e24R$
Lance 25 RS

Lance 27 R$

Te2äW
e29R$
Lance 30 R$
Lance 31 R$

R$ 135.000,00R$
R$ 134 400,00 R$
R$ 134.100,00RS

R$ 133.900,00R$

R$ 133.400,00R$

R$ 132.900,00R$
R$ 132.500,00 R$

R$ 132.200,00R$

RS 131 .900,00 R$

R$ 131 400 00 R$
R$ 130.900,00R$

R$ 130.400,00R$

R$ 129.900,00 R$

R$ 129.700,00R$
RS 128.900,00R$

R$ 128.400,00R$
R$ 127.900,00R$
R$ 127400,00

R$ 126.900,00
R$ 126.400,00

R$ 125.900,00
RS 125.40000

R$ 124900,00

R$ 124.400,00

R$ 124.100,00

R$ 123.900,00
R$ 123.40000

RS 123.100,00

R$ 122.900,00
R$ 122.300,00
R$ 121.900,00

R$
RS

R$
R$

134.500,00
13420000
134.000,00

133.500,00
133.000,00
132.600,00
132.300,00

132.00000
131,50000
131 000,00
130.500,00
130.000,00
129.800,00
129.000,00
128.500,00
128.000,00
127.500,00

R$ 127.000,00

R$ 126.500,00

R$ 126.000,00

R$ 125.500,00

R$ 125 000,00

R$ 124.500,00

R$ 124.200,00

R$ 124.000,00

R$ 123.500,00

R$ 123 200 00

R$ 123.000,00

R$ 122.400,00

R$ 122.000,00

R$ 121 .700,00

ance01R$
Lance 02 R$

Proposta R$ 161.236,00 R$ 135.991,968

Lance 03 R$
Lance 04 R$

ILance 05 R$
Lance 06 R$
Lance 07 R$

j

Lance
Lance
Lance
Lance
Lance
Lance
Lance
Lance

32 R$
33 R$
34 R$
35 R$
36 R$
37 R$
38 R$
39 R$

121 .600,00 R$ 121 .400,00

121.300,00R$ 121.100,00
121 .000,00 R$ 120.800,00

120.700,00R$ 120.500,00

120.400,00 R$ 120.200,00
120.100,00 R$ 120.000,00
119.900,00R$ 119.500,00
119.400,00 R$ 119.200,00
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Panilha4

Lance 40 R$
Larce4l R$
Lance 42 R$
Lance 43 R$
Lance44R$
Lance 45 R$
Lance46R$
Lance 47 R$
Lance 48 R$
Lance 49 R$
Lance 50 R$
Lance 51 R$
I ‘inca 52 RS
Lance 53 R$
Lance 54 R$
Lance 55 R$
Lance56R$
Lance 57 R$
Lance 58 R$

R$ 119 100,00R$ 119 000,00
R$ 118900 OOR$ 11870000
R$ ai860000R$118”,OOOO
R$ 118 30000R$ 118100,00
R$ 118 000,00R$ 117.900,00
R$ 117 800,00 R$ 117.50000
R$ 117.400,00RS 117.260,00
RS 117.100,00R$ 116.900,00
R$ 116800,00 R$ 116.600,00
R$ 116.500,00R$ 116 300,00
R$ 116.200,00R$ 116.000,00
R$ 115.90000R$ 115700.00
R$ 115 600 OOR$ 11540000
R$ 115 300,00R$ 115.100,00
R$ I 15.000,A0 R$ 114.800,00
R$ 114.700,00 R$ 114.500,00
R$ 114.400,00 R$ 114.200,00
R$ 114.100,00R$ 113.900,00
R$ 113.800,00 sem lance
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Plani!ha5

pp n° 05612013W— LOTE 05
Empresa Lemes Pontarned

r r7r rr oto,u

R$ 8297600

Proposta R$ 119,294,00
[Lance O1R$ 1ausente
Lance 02 R$
jLance 03 R$
jLance 04 R$
Lance 05 R$
jLance 06R$
Lance 07 R$
Lance 08 R$
Lance_09 R$
Lance 10 R$
Lance 11 R$
1Lance 12 R$
iLance 13 R
14R$
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