
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00325/2017)

 

     às 10:37:25 horas do dia 09/05/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00325/2017 - 2019/134/2018 que tem por objeto 2ª REPUBLICAÇÃO PREGÃO

ELETRÔNICO 134/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE),

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital, que deverão ser minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração

de suas propostas, para atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta

do Município de Porto Velho, em especial à Subsecretaria Municipal de Obras e

Pavimentação  SUOP,.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme

Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA - C. Agregado graúdo deverá ser pedra

britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado

miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32,

conforme estabelecido em Edital.

Lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação

a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco

(4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média

e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/05/2019 20:46:35:175 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI  R$ 47.373.822,00

08/05/2019 14:44:42:555 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.  R$ 56.848.568,00

08/05/2019 18:50:21:767 URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.  R$ 56.059.022,70

02/05/2019 10:45:07:835 BTEC CONSTRUCOES S.A.  R$ 56.848.568,40

22/04/2019 09:44:40:393 M S M INDUSTRIAL LTDA  R$ 56.848.568,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/05/2019 14:44:42:555 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.  R$ 10.582.593,00

25/06/2019 Página 1 de 8



    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme

Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA - C. Agregado graúdo deverá ser pedra

britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado

miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32,

conforme estabelecido em Edital.

Lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação

a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco

(4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média

e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/05/2019, às 11:16:43 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

08/05/2019 11:31:49:067 YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI -
ME  R$ 10.582.000,00

08/05/2019 18:50:21:767 URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.  R$ 10.457.250,00

02/05/2019 10:45:07:835 BTEC CONSTRUCOES S.A.  R$ 10.582.593,75

22/04/2019 09:44:40:393 M S M INDUSTRIAL LTDA  R$ 10.582.593,75

Data-Hora Fornecedor Lance

09/05/2019 11:07:23:602 BTEC CONSTRUCOES S.A.  R$ 30.725.000,00

09/05/2019 11:07:11:147 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.  R$ 30.729.998,00

09/05/2019 10:53:52:497 URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.  R$ 31.999.000,00

09/05/2019 10:52:22:678 M S M INDUSTRIAL LTDA  R$ 35.925.148,00

09/05/2019 10:49:03:430 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI  R$ 45.005.130,90

Data-Hora Fornecedor Lance

09/05/2019 11:53:31:832 BTEC CONSTRUCOES S.A.  R$ 7.140.000,00

09/05/2019 11:53:23:529 URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.  R$ 7.149.999,99

09/05/2019 11:46:46:851 YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI -
ME  R$ 8.451.750,00

09/05/2019 11:34:28:531 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.  R$ 8.899.998,00

09/05/2019 11:29:41:801 M S M INDUSTRIAL LTDA  R$ 9.420.400,00
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britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/05/2019, às 13:38:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/05/2019, às 13:38:40 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando

ao atendimento às exigências contidas em Edital, após manifestação dos técnicos da

ATES/SML, em vista do preço ofertado encontrar-se abaixo do estimado pela Administração,

conforme Relatório de Análise de Documentos divulgado no campo documentos no Portal

da Prefeitura de Porto Velho, decido DECLARAR VENCEDORA deste Lote a Empresa

BTEC CONSTRUÇÕES, com fulcro nos princípios da Vinculação ao Instrumento

Convocatório e da Legalidade. Prazo para recursos, conforme chat do lote. No dia

03/06/2019, às 14:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 14:04:43 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o recurso

administrativo da Empresa M.S.M. INDUSTRIAL, que foi julgado parcialmente procedente, o

que acarretará a inabilitação da Empresa BTEC, pelos motivos fundamentados na aludida

resposta, disponível no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no campo documentos deste

Sistema, decido alterar a situação do lote para retornar à situação do certame. No dia

03/06/2019, às 14:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 14:06:48 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BTEC CONSTRUCOES S.A.. No

dia 07/06/2019, às 13:28:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 07/06/2019, às 13:28:56 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme

Relatório de Análise de Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa LCM

CONSTRUÇÃO E COM. S/A, divulgado no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no campo

documentos deste Sistema, considerando o atendimento às disposições editalícias e que o

valor negociado encontra-se em consonância com os valor máximos admitidos em Edital,

decido DECLARARÁ-LA VENCEDORA, com fundamento nos princípios aplicáveis à

matéria, em especial os da Legalidade e Vinculação ao Instrumento Convocatório.

 

    No dia 07/06/2019, às 13:28:56 horas, no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto

betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA -

C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra

britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. - a empresa LCM

CONSTRUCAO E COMERCIO S.A. com o valor R$ 30.723.502,69 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 09/05/2019, às 11:56:04 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 16/05/2019, às 13:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/05/2019, às 13:39:15 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando ao atendimento às

exigências contidas em Edital, após manifestação dos técnicos da ATES/SML, em vista do

preço ofertado encontrar-se abaixo do estimado pela Administração, conforme Relatório de

Análise de Documentos divulgado no campo documentos no Portal da Prefeitura de Porto

Velho, decido DECLARAR VENCEDORA deste Lote a Empresa BTEC CONSTRUÇÕES,

com fulcro nos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade.

Prazo para recursos, conforme chat do lote. No dia 03/06/2019, às 14:07:32 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/06/2019, às 14:07:32 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: BTEC CONSTRUCOES S.A.. No dia 07/06/2019, às

13:37:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/06/2019, às 13:37:40 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.. No dia

11/06/2019, às 13:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2019, às 13:28:19 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme Relatório de Análise de

Documentos, disponível no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no campo documentos

deste Sistema, considerando que a Empresa YEM SERV. TÉC, E CONSTRUÇÕES EIRELI

? EPP, logrou exito em comprovar o atendimento das exigências estabelecidas no

instrumento convocatório e ainda, que o valor final está compatível ao máximo estabelecido

no Edital, decido DECLARARÁ-LA VENCEDORA, com fundamento nos princípios da

vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

 

    No dia 11/06/2019, às 13:28:19 horas, no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto

betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. - a empresa YEM SERVICOS

TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME com o valor R$ 8.371.243,50 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.
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    No dia 03/06/2019, às 14:06:47 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BTEC CONSTRUCOES S.A., no lote (1) - Massa

asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT

031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA - C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU

pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser

areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido

em Edital. O motivo da desclassificação foi: Considerando o recurso administrativo

interposto em face da habilitação e consequente declaração da vencedora da Empresa

BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., o qual foi julgado parcialmente procedente, para considerar

que o Certificado Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras emitido pelo

IBAMA em favor da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., não contemplava atividade

compatível com o objeto licitado, nos termos da IN 06/2013, com suas alterações posteriores

e legislação correlata, o que contraria o disposto no item 10.11.3 do Edital, bem como, em

vista de não poder aceitar a correção no documento, posteriormente a data de abertura do

certame, com fulcro nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e

autotutela, decido inabilitar aludida Empresa, promovendo a convocação de outras licitantes,

nos termos do item 10.13.5 do Edital.

 

    No dia 03/06/2019, às 14:07:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BTEC CONSTRUCOES S.A., no lote (2) - Massa

asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70)

FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e

pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. O motivo da

desclassificação foi: Considerando o recurso administrativo interposto em face da habilitação

e consequente declaração da vencedora da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., o qual

foi julgado parcialmente procedente, para considerar que o Certificado Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras emitido pelo IBAMA em favor da Empresa BTEC

CONSTRUÇÕES Ltda., não contemplava atividade compatível com o objeto licitado, nos

termos da IN 06/2013, com suas alterações posteriores e legislação correlata, o que

contraria o disposto no item 10.11.3 do Edital, bem como, em vista de não poder aceitar a

correção no documento, posteriormente a data de abertura do certame, com fulcro nos

princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e autotutela, decido inabilitar

aludida Empresa, promovendo a convocação de outras licitantes, nos termos do item

10.13.5 do Edital.

 

    No dia 07/06/2019, às 13:37:39 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A., no lote

(2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a
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frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8

a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o

filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital. O

motivo da desclassificação foi: Em conclusão à análise da documentação de habilitação da

Empresa URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A, conforme devidamente motivado no

Relatório de Análise de documentação de habilitação e proposta de preços, o qual encontra

divulgado no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no campo documentos deste Sistema,

com fundamento nos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial os da legalidade,

vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, decido inabilitá-la, por

descumprimento ao disposto no item 10.11.3 do Edital de Licitação, uma vez que seu

Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras não abrange a atividade objeto do certame, não estando,

portanto, em conformidade com o Edital de Licitação, com Instrução Normativa IBAMA n°

06, de 15/03/2013, com suas alterações, e legislação correlata.

 

    Diante do registro de intenção  do representante LILIAN SANTOS SOSTER da empresa

M S M INDUSTRIAL LTDA no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso

usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70) FAIXA - C. Agregado

graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a

19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland

composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital.,  do representante LILIAN SANTOS

SOSTER da empresa M S M INDUSTRIAL LTDA no lote (1) - Massa asfáltica C.B.U.Q.

(concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP-50/70)

FAIXA - C. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e

pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o

cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido em Edital.,  do representante

JOSE MAYCON BARBOZA CLARO da empresa URBENER URBANIZACAO E ENERGIA

S.A. no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para

aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU

pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser

areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido

em Edital.,  do representante LILIAN SANTOS SOSTER da empresa M S M INDUSTRIAL

LTDA no lote (2) - Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado à quente), para

aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA �C�. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU

pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser

areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32, conforme estabelecido

em Edital.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação

formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.853.182/0001-08 BTEC CONSTRUCOES S.A.

19.758.842/0001-35 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.

05.394.853/0002-50 M S M INDUSTRIAL LTDA

08.666.201/0001-34 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI

05.899.864/0001-00 URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A.

17.811.701/0001-03 YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME
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