
24/02/2022 13:16

1/8

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECR. DESENV. ECONOMICO USP-FACULDADE DE CIENCIAS

FARMACEUTICAS

RECURSO

Pregão Eletrônico nº:
03/2022 - FCF
Processo nº:
21.1.766.9.0
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação de infraestrutura e
cabeamento estruturado Categoria 6, com fornecimento de materiais, e acabamento geral de
infraestrutura já presente.
Licitante Autor:
15.317.370/0001-24 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SIMAO

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Mensagem:
A proposta apresentada pelo licitante Fr 680 não esta em conformidade com o Edital, pois não cita os
modelos dos produtos ofertados Conforme parágrafo 3.2 A) Descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), com
indicação de procedência, marca e modelo
Data:
11/02/2022 14:36:45

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO

Pregoeiro:
Aline Rosa Lopes Santana Barros Dezio
Mensagem:
Data:
11/02/2022 14:47:39
Decisão:
Aceitar

MEMORIAIS

Mensagem:
ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

 

Processo nº: 21.1.00766.09.0 
 Pregão nº 0003/2022 FCF 

 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO-ME., empresa estabelecida na rua Fauzi Kassim, 1636, sala 2
centro de Pereira Barreto - SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n. 15.317.370/0001-24, vem,
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respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com base no artigo 26 do Decreto 5.450/05 apresentar
seu RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que aceitou a proposta e habilitou a empresa
BYWIRE SMARTER ENGINEERING EPP demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas
razões a seguir articuladas: 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Cumpre registrar, que o presente Recurso Administrativo, tempestivamente apresentado, preenche os
requisitos necessários para o seu acolhimento e posterior análise de sua matéria com o consequente
atendimento dos pedidos, à luz do artigo 26º do decreto nº 5.450/2005, conforme expõe abaixo: 

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. 

Ocorre que qualquer certame realizado deverá prezar, ser julgado e processado em condições
adequadas, bem como em conformidades com as leis pertinentes que regem a estrutura e viabilizam
natural inclusão das partes que pretendem participar. 

Importante ressaltar o descumprimento dos requisitos legais e licitatórios realizados pela empresa
durante este certame, vez que a proposta apresentada pelo licitante não está em conformidade com o
Edital, pois não cita os modelos dos produtos ofertados Conforme parágrafo 3.2 A) Descrição do(s)
serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo 

Neste sentido a proposta de preços apresentado no certame pela empresa vencedora não está de acordo
com o Termo de referência, uma vez que, o licitante pode entregar o equipamento que melhor lhe
convier, sendo que, apresentou somente a marca dos equipamentos e é sabido que uma determinada
marca pode ter vários modelos de produtos, ficando a administração pública a mercê da vontade da
empresa vencedora, podendo vir a causar prejuízo ao órgão. 

Destarte, expõe o artigo 27 da lei nº 8.666/93: 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação
relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
(...) 
Sendo assim, o presente Recurso versa sobre o prejuízo futuro que o órgão público poderá sofrer se
realmente consagrar a contratação da empresa vencedora propriamente dita, vez não cumpre as
exigências do Edital. 

Sendo assim, torna-se necessário a observação de alguns dispositivos legais a saber: 

Princípios do artigo 5º do Decreto 5.450/05: 

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Princípios do artigo 4º do Anexo I do Decreto 3.555/00, conforme expõe abaixo: 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da
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legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos
princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 

Inclusive, obediência ao artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
Em termos de segurança, legalidade, eficiência e, principalmente, interesse público (princípios que
norteiam a administração pública), os requisitos específicos de habilitação (técnica e econômico-
financeira) devem ser não só observados, mas seguidos à risca da legalidade e formalidade. 

Portanto, tendo em vista tamanhas irregularidades apresentadas, a empresa vencedora não deveria ter
sua proposta aceita, como o foi, devendo, portanto, a Pregoeira reconsiderar a decisão, recusando a
proposta e inabilitando a mencionada empresa, passando à análise das próximas propostas, até a que
esteja de acordo com o estipulado no Edital. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
PEREIRA BARRETO, 12 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO 
CPF: 252.686.818-18 

Data:
15/02/2022 18:53:09

CONTRARRAZÕES

Nome:
BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA
Mensagem:
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA 

 

Processo nº: 21.1.00766.09.0 
 Pregão nº 0003/2022 FCF 

 

BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº 26.18
3.116/0001-05, com endereço à R. Margarida de Campos, 176, Taquaral, Campinas/SP, CEP. 13076-
240, vem mui respeitosamente perante V. Sa. apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso apresentado
por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO-ME, pelos motivos a seguir elencados. 

A recorrente aduz em resumo que a vencedora do certame, ora recorrida, descumpriu os requisitos
legais licitatórios já que a proposta apresentada pelo licitante não está em conformidade com o Edital,
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pois não cita os modelos dos produtos ofertados conforme item 3.2 a) Descrição do(s)serviço(s)
ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, requerendo assim a desclassificação da
vencedora. 

Ora, não assiste razão à recorrente pois qualquer equipamento da marca citada atende o projeto
Categoria 6 prevista no edital e por isso não houve necessidade de especificar o modelo. Qualquer item
que a recorrida utilize estará de acordo com as condições e especificações constantes no anexo
“Descrição do Objeto”. 

Ressalte-se que a especificação do modelo do item não é caráter absoluto eis que o próprio edital
descreve que tais descrições deverão estar presentes quando pertinente. Leia-se: 
“3.2.: A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor preço durante a
fase de aceitabilidade de preço, quando solicitado pelo Sistema BEC, deverá conter os elementos a
seguir, observado o modelo disponibilizado no ANEXO - ´PROPOSTA COMERCIAL´: 
a) Descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, quando
pertinente, observadas as especificações constantes do ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"; (grifo
nosso) 

Assim, restou demonstrado que a falta da descrição do modelo não foi capaz de invalidar a proposta,
que tanto está em atendimento ao edital que foi aceita e a recorrida declarada vencedora no certame.
Portanto não há de se falar em prejuízo à Administração Pública e por conseguinte não há motivos para
inabilitar a recorrida. 

Sendo assim, são as presentes CONTRARRAZÕES DE RECURSO para serem acolhidas e ao final
julgadas procedentes, INDEFERINDO-SE o recurso apresentado por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
SIMÃO-ME, mantendo-se a classificação da recorrida para ao final adjudicá-la o objeto da licitação. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Campinas, 17 de fevereiro de 2022. 

BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA 
CNPJ 26.18 3.116/0001-05 
p/p DANIEL PIZATTO 
CPF 172.771.688-44
Data:
17/02/2022 11:50:36

PARECER PREGOEIRO

Pregoeiro:
Aline Rosa Lopes Santana Barros Dezio
Mensagem:
A Pregoeira da FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, 

 no exercício das suas atribuições regimentais, e por força do art. 17 inciso VII do Decreto Federal nº
10.024/2019 , apresenta, para os fins administrativos a que se destinam suas considerações e decisões
acerca do Recurso Eletrônico interposto pela empresa ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 15.317.370/0001-24, acerca do Pregão Eletrônico nº
03/2022 – FCF que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
instalação de infraestrutura e cabeamento estruturado Categoria 6, com fornecimento de materiais, e
acabamento geral de infraestrutura já presente., visando o pleno funcionamento e execução das
atividades estatutárias da FCF/USP, conforme especificações discriminadas no Anexo I do Edital. 
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1) Do registro da manifestação de intenção de interpor recurso no sistema BEC-SP 

Foi registrada no Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo a seguinte intenção de
interpor recurso: 

“A proposta apresentada pelo licitante Fr 680 não esta em conformidade com o Edital, pois não cita os
modelos dos produtos ofertados Conforme parágrafo 3.2 A) Descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), com
indicação de procedência, marca e modelo.” 

2) Da aceitabilidade do registro de manifestação de intenção de Interpor Recurso e do Prazo 

Haja vista que a licitante manifestou a intenção de recorrer imediata e motivadamente, o recurso foi
aceito. 

3) Do Registro das Razões de Recurso 

De acordo com o artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal 10.520/2002, após manifestação de intenção de
recurso, o prazo para apresentação das razões do recurso é de 3 (três) dias. 

A licitante ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO – ME, doravante denominada RECORRENTE,
apresentou intenção de recurso no Sistema “BEC” tempestivamente, portanto, ato válido, merecendo ter
seu mérito analisado, visto que respeitou os prazos estabelecidos nas normas sobre o assunto. 

4) Das Razões do Recurso 

A RECORRENTE interpôs recurso em face da não aceitação da proposta da empresa declarada
vencedora por não apresentar modelo dos itens ofertados 

5) Do Recurso 

A RECORRENTE expôs os motivos da interposição de recurso, conforme transcrição a seguir: 

“ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

Processo nº: 21.1.00766.09.0 
Pregão nº 0003/2022 FCF 
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO-ME., empresa estabelecida na rua Fauzi Kassim, 1636, sala 2
centro de Pereira Barreto - SP, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n. 15.317.370/0001-24, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com base no artigo 26 do Decreto 5.450/05 apresentar
seu RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que aceitou a proposta e habilitou a empresa
BYWIRE SMARTER ENGINEERING EPP demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas
razões a seguir articuladas: 
DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
Cumpre registrar, que o presente Recurso Administrativo, tempestivamente apresentado, preenche os
requisitos necessários para o seu acolhimento e posterior análise de sua matéria com o consequente
atendimento dos pedidos, à luz do artigo 26º do decreto nº 5.450/2005, conforme expõe abaixo: 
Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. 
Ocorre que qualquer certame realizado deverá prezar, ser julgado e processado em condições
adequadas, bem como em conformidades com as leis pertinentes que regem a estrutura e viabilizam
natural inclusão das partes que pretendem participar. 
Importante ressaltar o descumprimento dos requisitos legais e licitatórios realizados pela empresa
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durante este certame, vez que a proposta apresentada pelo licitante não está em conformidade com o
Edital, pois não cita os modelos dos produtos ofertados Conforme parágrafo 3.2 A) Descrição do(s)
serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo 
Neste sentido a proposta de preços apresentado no certame pela empresa vencedora não está de acordo
com o Termo de referência, uma vez que, o licitante pode entregar o equipamento que melhor lhe
convier, sendo que, apresentou somente a marca dos equipamentos e é sabido que uma determinada
marca pode ter vários modelos de produtos, ficando a administração pública a mercê da vontade da
empresa vencedora, podendo vir a causar prejuízo ao órgão. 
Destarte, expõe o artigo 27 da lei nº 8.666/93: 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação
relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
(...) 
Sendo assim, o presente Recurso versa sobre o prejuízo futuro que o órgão público poderá sofrer se
realmente consagrar a contratação da empresa vencedora propriamente dita, vez não cumpre as
exigências do Edital. 
Sendo assim, torna-se necessário a observação de alguns dispositivos legais a saber: 
Princípios do artigo 5º do Decreto 5.450/05: 
Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 
Princípios do artigo 4º do Anexo I do Decreto 3.555/00, conforme expõe abaixo: 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos
princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo
preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 
Inclusive, obediência ao artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal. 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
Em termos de segurança, legalidade, eficiência e, principalmente, interesse público (princípios que
norteiam a administração pública), os requisitos específicos de habilitação (técnica e econômico-
financeira) devem ser não só observados, mas seguidos à risca da legalidade e formalidade. 
Portanto, tendo em vista tamanhas irregularidades apresentadas, a empresa vencedora não deveria ter
sua proposta aceita, como o foi, devendo, portanto, a Pregoeira reconsiderar a decisão, recusando a
proposta e inabilitando a mencionada empresa, passando à análise das próximas propostas, até a que
esteja de acordo com o estipulado no Edital. 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
PEREIRA BARRETO, 12 DE FEVEREIRO DE 2022. 
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO 
CPF: 252.686.818-18” 

6) Das Contrarrazões 

“ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA 
Processo nº: 21.1.00766.09.0 
Pregão nº 0003/2022 FCF 
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BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº 26.18
3.116/0001-05, com endereço à R. Margarida de Campos, 176, Taquaral, Campinas/SP, CEP. 13076-
240, vem mui respeitosamente perante V. Sa. apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso apresentado
por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO-ME, pelos motivos a seguir elencados. 
A recorrente aduz em resumo que a vencedora do certame, ora recorrida, descumpriu os requisitos
legais licitatórios já que a proposta apresentada pelo licitante não está em conformidade com o Edital,
pois não cita os modelos dos produtos ofertados conforme item 3.2 a) Descrição do(s)serviço(s)
ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, requerendo assim a desclassificação da
vencedora. 
Ora, não assiste razão à recorrente pois qualquer equipamento da marca citada atende o projeto
Categoria 6 prevista no edital e por isso não houve necessidade de especificar o modelo. Qualquer item
que a recorrida utilize estará de acordo com as condições e especificações constantes no anexo
“Descrição do Objeto”. 
Ressalte-se que a especificação do modelo do item não é caráter absoluto eis que o próprio edital
descreve que tais descrições deverão estar presentes quando pertinente. Leia-se: 
“3.2.: A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor preço durante a
fase de aceitabilidade de preço, quando solicitado pelo Sistema BEC, deverá conter os elementos a
seguir, observado o modelo disponibilizado no ANEXO - ´PROPOSTA COMERCIAL´: 
a) Descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, quando
pertinente, observadas as especificações constantes do ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"; (grifo
nosso) 
Assim, restou demonstrado que a falta da descrição do modelo não foi capaz de invalidar a proposta,
que tanto está em atendimento ao edital que foi aceita e a recorrida declarada vencedora no certame.
Portanto não há de se falar em prejuízo à Administração Pública e por conseguinte não há motivos para
inabilitar a recorrida. 
Sendo assim, são as presentes CONTRARRAZÕES DE RECURSO para serem acolhidas e ao final
julgadas procedentes, INDEFERINDO-SE o recurso apresentado por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
SIMÃO-ME, mantendo-se a classificação da recorrida para ao final adjudicá-la o objeto da licitação.
Termos em que, 
Pede deferimento. 
Campinas, 17 de fevereiro de 2022. 
BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA 
CNPJ 26.18 3.116/0001-05 
p/p DANIEL PIZATTO 
CPF 172.771.688-44” 

7) Do Mérito 

Inicialmente cabe-nos informar que o edital utilizado na presente licitação segue as normas que
regulamentam a matéria, tendo sido elaborado em conformidade com a jurisprudência do Tribunal e
Contas do Estado de São Paulo, cujo teor foi devidamente aprovado pela Procuradoria Geral da USP
por intermédio dos Pareceres PG. P. nº 1876/17-RUSP, 10132/18-RUSP e 37192/20-RUSP. 

O Edital em epígrafe fora produzido atendendo a solicitação da Seção de Informática, sob chefia da Sr.
Marcio Aparecido de Souza Lechner, servidor dessa Faculdade, para a contratação do serviço de rede de
transporte de dados desta Unidade. 

Antes de realizar análise cabe esclarecer que, no âmbito da FCF, previamente à aceitação de proposta, é
realizada consulta ao setor demandante o qual denominamos como “equipe técnica”. A equipe analisou
a proposta de todos os itens da empresa BYWIRE durante a sessão pública, e enviou o e-mail para a
Pregoeira, orientando-o que o item atenderia as especificações técnicas exigidas no Edital e assim foi
realizada a sua aceitação. 

O Edital prevê em seu item 3.2, subitem a) seguintes: 

3.2 “A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor preço durante a
fase de aceitabilidade de preço, quando solicitado pelo Sistema BEC, deverá conter os elementos a
seguir, observado o modelo disponibilizado no ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL": 
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a):Descrição do(s) serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, quando
pertinente(gn), observadas as especificações constantes do ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"; 

Qual seja, a exigência do Edital é que a empresa apresente “marca e modelo quando pertinente”, e com
base na marca apresentada na proposta da empresa BYWIRE e descrevendo o produto conforme
exigido em Edtial no Anexo I “Objeto”, a equipe técnica teve condições de analisar o produto,
conforme manifestação quanto ao recurso, do Sr. Marcio que segue: 

“Informo que a falta explícita do MODELO não interfere no fornecimento de cada um dos materiais,
haja visto que a descrição de cada um deles contém riqueza de detalhes pertinentes, que contemplam
assim o pleno aceite do fornecimento destes. chegando a conclusão que estão de acordo com o
solicitado em Edital.” 

Ainda, como bem colocado pela Recorrida BYWIRE “restou demonstrado que a falta da descrição do
modelo não foi capaz de invalidar a proposta”. 

Portanto com a indicação da marca, foi possível verificar, inclusive, a compatibilidade dos produtos
ofertados com a infraestrutura existente. 

8) CONCLUSÃO 

Pelo exposto, somos pela manutenção da decisão proferida pela Pregoeira na Sessão Pública deste
processo licitatório, que declarou vencedora a empresa BYWIRE SMARTER ENGINEERING LTDA,
propondo o indeferimento do recurso interposto pela empresa ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SIMAO. 

Submetemos a matéria à apreciação do Ilustríssimo Senhor Diretor da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da USP, que é a autoridade competente do presente certame. 

Data:
24/02/2022 11:58:48
Decisão:
Não acolhido

PARECER AUTORIDADE

Autoridade:
Humberto Gomes Ferraz
Mensagem:
Acompanho a manifestação proferida pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, cuja análise e conclusão
passam a integrar o presente como motivação, e, em consequência NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela empresa ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÃO.
Data:
24/02/2022 12:01:21
Decisão:
Indeferido


