
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 10.02.0076/2017)

 

     às 10:38:35 horas do dia 17/09/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 10.02.0076/2017 -

2018/101/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE

ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO

DE PROJETOS EXECUTIVOS, visando atender as necessidades da Administração Pública

Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital de Licitação.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) -  EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS

PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens

descritos no Lote 01 do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Responsabilidade Técnica.;

Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa).

Lote (2) -  EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2018 12:51:04:730 MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI
EPP  R$ 218.095,30

17/09/2018 00:22:29:354 AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 211.920,00

12/09/2018 15:32:01:473 GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME  R$ 288.740,00

13/09/2018 17:56:46:330 HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI  R$ 207.190,25

16/09/2018 20:36:25:468 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA  R$ 215.100,00
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PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens

descritos no Lote 02 do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) -  EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS

PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens

descritos no Lote 01 do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Responsabilidade Técnica.;

Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa).

Lote (2) -  EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS

PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens

descritos no Lote 02 do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/09/2018 12:51:04:730 MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI
EPP  R$ 288.744,30

17/09/2018 00:22:29:354 AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 285.604,80

12/09/2018 15:32:01:473 GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME  R$ 218.000,00

13/09/2018 17:56:46:330 HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI  R$ 274.307,08

16/09/2018 20:36:25:468 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA  R$ 279.864,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/09/2018 10:54:02:224 GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME  R$ 169.000,00

17/09/2018 10:52:58:166 HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI  R$ 171.000,00

17/09/2018 10:52:50:810 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA  R$ 173.000,00

17/09/2018 10:44:52:159 MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI
EPP  R$ 190.000,00

17/09/2018 00:22:29:354 AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 211.920,00
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limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;

 

    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 17/09/2018, às 10:55:37 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 01 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Responsabilidade Técnica.;

Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 18/10/2018, às 11:17:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2018, às 11:17:46 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 01 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Data-Hora Fornecedor Lance

17/09/2018 11:14:02:320 HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI  R$ 78.000,00

17/09/2018 11:13:22:820 GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME  R$ 79.490,00

17/09/2018 11:20:39:508 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA  R$ 148.900,00

17/09/2018 11:19:37:713 MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI
EPP  R$ 149.499,99

17/09/2018 00:22:29:354 AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME  R$ 285.604,80
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Responsabilidade Técnica.;

Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa). -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 101/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME, vencedora do certame.

No dia 23/10/2018, às 10:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2018, às 10:53:35 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 01 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Responsabilidade Técnica.;

Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;e ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício;

ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 23/10/2018, às 10:53:35 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 01 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas

de localização e respectivas cotas de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de

Responsabilidade Técnica.;

23/10/2018 Página 4 de 10



Item 02: Sondagem Rotativa a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil

visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas

de sondagens � Incluso Laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica;

Item 03 - Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km

(Sondagem a Percussão e Rotativa). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

com o valor R$ 168.996,10.

 

    No dia 17/09/2018, às 11:31:53 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

20/09/2018, às 13:49:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/09/2018, às 13:49:17 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI. No dia 21/09/2018, às 12:19:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 12:19:08 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);
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Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME. No dia 24/09/2018,

às 13:23:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 13:23:08 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA. No dia 28/09/2018, às

12:58:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2018, às 12:58:09 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o

fornecedor: MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI EPP. No dia

18/10/2018, às 11:19:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2018, às 11:19:34 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n. 101/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME, vencedora do certame.

No dia 23/10/2018, às 10:53:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2018, às 10:53:43 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o preenchimento

das exigências e condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item

6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta;e

ainda, a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 23/10/2018, às 10:53:43 horas, no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS,

COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do Edital de licitação,

composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado; -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME com o

valor R$ 285.604,80.

 

    No dia 14/09/2018, às 14:11:10 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro TATIANE MARIANO SILVA. O

motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas pela L.C nº

654/2017, de acordo com o Despacho de fls. 345, por motivo de gozo de férias da Pregoeira

Tatiane Mariano Silva, determino que o presente processo será conduzido pela Pregoeira

Janini França Tibes.
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    No dia 20/09/2018, às 13:49:16 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI, no lote (2) - EXECUÇÃO

DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES PARA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02 do

Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa HS

LOZADA ENGENHARIA EIRELI, deste LOTE, com fundamento no item 8.3.3 e 10.6.1 do

Edital, considerando o Parecer Técnico de Engenharia n. 25.2018, o qual concluiu que �não

apresentou atestado de capacidade técnica e certidão de acervo técnico demonstrando

compatibilidade com serviços do objeto pretendido para contratação, deixando de atender o

item 10.4 do edital que trata da qualificação técnica, portanto, NÃO POSSUI OS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, e ainda NÃO ESTÁ APTA PARA CLASSIFICAÇÃO NO

QUESITO PROPOSTA COMERCIAL, pois não atende os critérios dos itens 7 e 8 do edital

que trata do Julgamento das Propostas, uma vez que não apresentou composição do BDI

conforme item 7.2 do edital e cabe alertar para os indícios de inexequibilidade da proposta

de preços devido ao desconto de 72,99% em relação ao valor de referência sem as devidas

justificativas, podendo o pregoeiro efetuar diligencia conforme item 8.2.1 e legislação

específica da matéria.

 

    No dia 21/09/2018, às 12:19:07 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME, no

lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02

do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME, com fundamento no subitem

8.3.3 do Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e

documentação em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com)

conforme dispõe o item 8.3.2 do Edital, e pela manifestação no dia 21/09/2018 às 11:53:38,

relatando o que segue: �Bom dia Sr. Pregoeiro, Declinamos o convite para participação do

Pregão porque no momento não disponho do Acervo Técnico.
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    No dia 24/09/2018, às 13:23:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA, no lote

(2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS PRELIMINARES

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens descritos no Lote 02

do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa

BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA, com fundamento no subitem 8.3.3 do

Edital, por não ter atendido ao prazo de 24 horas para o envio da proposta e documentação

em tempo hábil, para o nosso correio eletrônico (pregoes.sml@gmail.com) conforme dispõe

o item 8.3.2 do Edital.

 

    No dia 28/09/2018, às 12:58:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI EPP,

no lote (2) - EXECUÇÃO DE ENSAIOS, COMPLEMENTANDO OS ESTUDOS

PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme itens

descritos no Lote 02 do Edital de licitação, composto pelos seguintes itens:

Item 01 - Caracterização Geotécnica )ensaio de granulometria por peneiramento, ensaio de

limite de liquidez, ensaio de limite de plasticidade, ensaio de compactação de amostras não

trabalhadas, ensaio de densidade real, ensaio de expansibilidade, ensaio de índice de

suporte Califórnia normal);

Lote 02 - Sondagem a Trado;. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa

MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI EPP, deste LOTE, com

fundamento no item 8.3.3 e 10.6.1 do Edital, considerando o Parecer Técnico de Engenharia

n. 27.2018, o qual concluiu que a licitante �apresentou certidão de registro no CREA da

empresa e dos profissionais validas, contudo, não apresentou atestado de capacidade

técnica e certidão de acervo técnico demonstrando compatibilidade com serviços do objeto

pretendido para contratação, deixando de atender o item 10.4 do edital que trata da

qualificação técnica, portanto, NÃO POSSUI OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa
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PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.197.940/0001-88 AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA - ME

11.382.931/0001-18 BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA

04.192.129/0001-08 GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

26.758.081/0001-87 HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI

06.881.771/0001-11 MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI EPP
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